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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000038-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR MATIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000038-64.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado(s) 

do reclamante: MARCELO BRASIL SALIBA, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA REQUERIDO: MOACIR MATIAS DOS 

SANTOS Vistos. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora 

comprovar a mora. Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 22 de janeiro 

de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito em 

Substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELORE NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL ARANTES DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000127-87.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: NELORE NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME Advogado(s) do 

reclamante: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA EXECUTADO: WENDEL 

ARANTES DO PRADO Vistos. 1) INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de quinze (15) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao 

recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), 

ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 2) Após decorrido tal 

prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 

22 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito em Substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003555-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SERAVALI PETROFEZA MANSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003555-14.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ADRIANA SERAVALI PETROFEZA MANSINI Advogado(s) 

do reclamante: MOISES ROBERTO TICIANEL, JOAO GABRIEL DAN LOPES 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. A autora postulará o 

benefício da assistência judiciária gratuita, tendo, devidamente, declarado 

não dispor de recursos suficientes para arcar com as despesas 

processuais. A meu ver, toda presunção legal permite prova contrária. Até 

porque, em se caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento 

de gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a 

incidência do artigo 7º do novo CPC, que esclarece ser assegurada às 

partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e 

faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à 

aplicação de sanções processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem 

jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a 

benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte 

requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. 

Por essas razões, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos documentos idôneos que comprovam a 

hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de imposto de 

renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente), sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. ÀS PROVIDÊNCIAS. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 22 de janeiro 

de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito em 

Substituição legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119891 Nr: 7403-31.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozires A. Rodrigues e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Virtual Brasil Onlinex Ltda. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, por intermédio de seu 

Advogado, para manifestar-se acerca da Carta Precatória com Diligência 

Negativa encartada sob Fls. 142/146, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 91829 Nr: 564-92.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Conceição

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE, o 

pedido formulado pela autora Ana Maria da Conceição e CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos:a) A 

IMPLANTAR o benefício de aposentadoria rural por idade, desde a citação 

do INSS (07/04/2011 – fls. 27), com renda mensal correspondente a um 

(01) salário mínimo vigente;b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas 

retroativas do benefício de aposentadoria rural por idade, desde a citação 

do requerido (07/04/2011 – fls. 27), até a data da sua efetiva implantação, 

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

de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária 

pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela;c) Por 

derradeiro, ante a decisão supra, CONCEDO à requerente Ana Maria da 

Conceição TUTELA ANTECIPADA, conforme pleiteado às fls. 50, 

determinando a IMPLANTAÇÃO do beneficio de aposentadoria rural por 

idade, no prazo de trinta (30) dias. O perigo de difícil reparação é evidente, 

já que se trata de verba de caráter alimentar.OFICIE-SE ao requerido, 

observando-se o disposto no artigo 387 da CNGC/MT, requisitando a 

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

dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia.Deste 

modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que 

FIXO no importe de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 
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sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ).DEIXO de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

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

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01).Em consequência, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1834 Nr: 21-85.1994.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ourodiesel Equipamentos Agrícolas Ltda., 

Aldemir Moura da Silva, João Moura da Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Russy Maiara Pesovento 

Teixeira - OAB:16048/MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

parte Requerida/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50843 Nr: 2756-37.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria B. Motta Favaro

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação Penhora

 Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Maria B. Motta Favaro 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Lugar Incerto e não Sabido

Descrição dos Bens Penhorados:01(um) lote Urbano denominado Lote 03, 

Quadra 01, Bairro Setor Industrial Inscrição Imoboliária n. 1.9.001.003.3 

A0, localizado na Rua Senador Julio Campos, Bairro Industrtial.

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68946 Nr: 1919-74.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberta Rocha Silva de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiane da Costa e Silva Tozi, Parafusão 

Ferragens Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Luciano Boucault - OAB:MT 4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Izabel Cristina Pimentel de Souza - OAB:20.966/DF

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

os presentes autos com a finalidade de intimação das partes acerca do 

retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça, para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112029 Nr: 561-35.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12.856/MT, Nivaldo 

Careaga - OAB:6713-B/MT, Vinicius Botéquio - OAB:23354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1256 Nr: 57-59.1996.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aragão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Pires Costa - 

OAB:18.614/MT, Ana Paula Alves Moreira da Silva - OAB:18141A/MT, 

Andrei Siqueira Santos - OAB:17.698, Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:MT 3.528-B, Luiz 

Carlos Icety Antunes - OAB:18032-A, Mariana Cristina Corrêa de 

Andrade - OAB:15.549-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte 

autora, para no prazo comum de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça encartada nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52928 Nr: 4918-05.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentino Vasco Antunes

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALENTINO VASCO ANTUNES, Cpf: 

23967390934, Rg: 6.325.897, data de nascimento: 14/02/1953, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 569,35 (Quinhentos e sessenta e nove reais e 

trinta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.ADVERTÊNCIAS: As guias para pagamento 

das custas estão disponíveis para emissão, sem qualquer custo, no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (internet), no endereço 

eletrônico www.tjmt.jus.br - Serviços - Guias - Justiça Comum Primeira 

Instância - Distribuição/Mediação Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento a protesto, para os casos de valor inferior a R$ 1.000,00, 

ou inscrição em Dívida Ativa do Estado, para valores consolidados 

superiores a R$ 1.000,00, hipótese em que a dívida será executada, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca. 

Fundamentação legal: Lei Federal n. 9492/1997, art. 1º, Parágrafo único 

(alterado pela Lei n. 12767/2012: protesto); Lei Estadual n. 7356/2000 

(inscrição em dívida ativa de custas judiciais); Provimentos ns. 

11/2014-CGJ, 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ; Instrução Normativa n. 

10/2014/PRES/DGTJ..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabete Timótio dos 

Santos, digitei.

Alta Floresta, 28 de setembro de 2017

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 7 de 1095



 Cod. Proc.: 53689 Nr: 5697-57.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jadir Everaldo Strada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Dalastra Bento & Cia Ltda - Me

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

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

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90673 Nr: 5029-81.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Blandina Schmitt Della Guistina

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o depósito e a vinculação para a conta judicial dos valores 

executados no presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

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

Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, proceda-se o 

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às fls. 

153-V e 169, observando que devem ser liberados para o advogado da 

parte autora os honorários sucumbenciais e contratuais (contrato 

anexado à fl. 154).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 97899 Nr: 6452-42.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.L. de Almeida Madeiras-ME, Aroldo Leandro 

de Almeida

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): A.l. de Almeida Madeiras-me, 

CNPJ: 04127418000115, brasileiro(a), Endereço: Rua G, Nº 362, Bairro: 

Setor G, Cidade: Alta Floresta-MT

Resumo da Inicial:A Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT, pela 

procuradoria infra-assinada, propôs Ação de Execução Fiscal, nos 

moldes da lei n.º 6.830/80...

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130089 Nr: 5173-79.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anne Caroline da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Requerida, na figura de seu 

Causídico, para efetuar o pagamento das Custas Processuais, no valor de 

R$ 505,52 (quinhentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), 

conforme Decisão de Fls. 92/94 e Certidão do Cartório Distribuidor à Fl. 96, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130739 Nr: 5555-72.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estefano Krik, Erika Elisabeth Krik Groch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:5416

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

OAB:13570-A/MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos 

autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131036 Nr: 5712-45.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Silverio

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O autor requereu à fl.66, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Analisando os autos, verifica-se que o autor desistiu da ação antes da 

citação do requerido, conforme fl.64.

É o breve relatório. Decido.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação e, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, 

visto que o requerido não constituiu procurador nos autos.

Eventuais custas e despesas pelo autor.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 17621 Nr: 2661-80.2002.811.0007

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE M.M LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco Maiolino de 

Mendonça - OAB:2900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Conselho de Classe, buscando 

o recebimento de seu crédito tributário expresso na certidão de dívida 

ativa aportada aos autos.

Os autos foram remetidos ao arquivo provisório há mais de 05 (cinco) 

anos.

 Há que se considerar ainda que, durante todo este período, houve a 

inércia da parte exequente.

 Com efeito, tendo em vista o Provimento nº 86/2014-CGJ, os autos foram 

desarquivados.

 Dessa forma, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se nos autos, acerca da ocorrência da prescrição da 

pretensão executiva, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Cumpre ressaltar que, a inércia da parte exequente importará em 

concordância tácita com a prescrição intercorrente.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69092 Nr: 2065-18.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Mello de Oliveira

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69840 Nr: 2812-65.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria Pinto

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o depósito e a vinculação para a conta judicial dos valores 

executados no presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

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

Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, proceda-se o 

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às 

fls.191 e 187 (honorários sucumbenciais para a conta indicada à fl.187, 

honorários contratuais no percentual de 30% do valor auferido pela parte, 

conforme contrato de fl.168, para a conta de fl.187 e o valor do benefício 

previdenciário para a conta da autora apresentada à fl.191).

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94048 Nr: 2260-66.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pellegrini Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Carneiro 

Junqueira - OAB:2215/MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem, acerca da 

proposta de honorários periciais, encartada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95496 Nr: 3842-04.2011.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Grendene LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Moser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Inês Pereira Carreto - 

OAB:86.494 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar 

a contestação acostada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 101078 Nr: 2479-45.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRRA, Adriana das Graças Ramos

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar as Partes acerca de seu retorno da 

Segunda Instância, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110881 Nr: 6473-47.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ribeiro S/A Comércio de Pneus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Alberto Rodrigues - 

OAB:20906/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

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

certidão do Sr. Oficial de Justiça, encartada nos autos, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129962 Nr: 5109-69.2015.811.0007

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

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirai Distribuidora de Veículos Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394

 Vistos.

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

Município de Alta Floresta em desfavor Mirai Distribuidora de Veículos 

Ltda., todos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 30, a Executada alegou excesso no valor penhora à fl. 26, por meio 

do Bacenjud, mediante o argumento de que teriam sido arrestados os 

honorários advocatícios em duplicidade.

A decisão de fl. 31 oportunizou a manifestação da Exequente, que, à fl. 

32, asseverou que o valor constrito está correto e requereu a extinção do 

feito pelo pagamento e a expedição de alvará judicial para levantamento da 

penhora.

 Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem.

Tendo em vista que o argumento trazido pela Executada não persiste, eis 

que o valor constrito não abarcou, em duplicidade, os honorários 

advocatícios, HOMOLOGO o cálculo apresentado à fl. 23.

Isto porque é nítido que a referida memória de cálculo não contemplou os 

honorários advocatícios, os quais devem ser somados com a quantia de 

R$ 10.333,71.

Com efeito, o cálculo trazido pela Executa à fl. 30-v, sem incluir os 

honorários advocatícios, demonstrou como devido o importe de R$ 

10.578,79 (dez mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e nove 

centavos), em clara demonstração de que o valor penhorado é escorreito.

Assim, considerando o débito restará satisfeito com a expedição dos 

alvarás de levantamento, como requerido à fl. 33, encerra-se a prestação 

jurisdicional.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

EXPEÇAM-SE os alvarás judiciais para levantamento nos moldes indicados 

à fl. 33.

Isento de custas.

Honorários advocatícios já penhorados.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e ao arquivo.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140867 Nr: 3427-45.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, Lucimar 

Cristina Gimenez Cano - OAB:MT/8506-A, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:MT 12.333

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143904 Nr: 5133-63.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Rodrigues da Conceição dos Santos

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, Lucimar 

Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:MT 12.333

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar 

a contestação acostada aos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001381-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARAUJO SILVA (AUTOR)

MARCOS ANTONIO ALVES (AUTOR)

NARDELE DA SILVA MACHADO (AUTOR)

OBIDORALDO DIAS LOPES (AUTOR)

EDSON SOARES REIS (AUTOR)

ERNANDO SOUSA DA SILVA (AUTOR)

PAULO CARDOSO DOS SANTOS FREITAS (AUTOR)

PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

CARLOS ALBERTO SILVA FRAZAO (AUTOR)

JOSE COELHO DA SILVA (AUTOR)

JOSE DE LIMA SALVADOR (AUTOR)

JOSE MARTINS MENDONCA (AUTOR)

JOSE RAIMUNDO RODRIGUES (AUTOR)

JOSMAR DE PAULA GONCALVES (AUTOR)

JOSE MOREIRA LIMA NETO (AUTOR)

DIRCEU ALFREDO DOS SANTOS (AUTOR)

LUIS SILVA SANTOS (AUTOR)

CLAUDENOR CARDOSO SILVA (AUTOR)

LUIS CANDIDO DE SOUSA (AUTOR)

FRANCISCO DAS CHAGAS LEONEL DA SILVA (AUTOR)

ALDENOR SOARES DA SILVA (AUTOR)

ALZEMIRO DA SILVA MEDEIROS (AUTOR)

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES BARBOSA (AUTOR)

FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO (AUTOR)

RAIMUNDO ROCHA DE SOUZA (AUTOR)

RAIMUNDO VALTER DA SILVA (AUTOR)

PEDRO ELIAS CAMARGO (AUTOR)

RAIMUNDO NONATO MIRANDA (AUTOR)

SAULO MARTINS (AUTOR)

SECUNDINO LINDOSO DINIZ (AUTOR)

REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

ADEMIL SILVA (AUTOR)

RONEI FRANCISCO DA ROCHA (AUTOR)

ANTONIO DE JESUS SANTOS (AUTOR)

ANTONIO LUIZ CORREA (AUTOR)

ANTONIO CARLOS PEREIRA (AUTOR)

ANTONIO COSTA DE SOUSA (AUTOR)

CARLITO BATISTA DA SILVA (AUTOR)

FRANCISCO OLIVEIRA COELHO (AUTOR)

ARMANDO DOS SANTOS (AUTOR)

FRANCISCO MACHADO DA COSTA (AUTOR)

GEORGE ADRIANO DE SOUZA E SILVA (AUTOR)

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

JAIME MESQUITA DA SILVA (AUTOR)

JOAO ARAUJO DE SOUZA (AUTOR)

GERSON DE MELLO FLORENCIO (AUTOR)

ISRAEL FERREIRA COQUEIRO (AUTOR)

JOAO JACINTO FARIAS (AUTOR)

JOAO RODRIGUES REIS (AUTOR)

JOAO FERNANDES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PAULA DE OLIVEIRA OAB - GO41000 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001381-32.2017.8.11.0007 

AUTOR: ADEMIL SILVA e outros (49) Advogado(s) do reclamante: 

CLAUDINEY PAULA DE OLIVEIRA RÉU: EMPRESA DE ENERGIA SAO 

MANOEL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES c/c pedido 

de antecipação de tutela ajuizada por ADEMIL SILVA e outros em face da 

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A., todos devidamente 

qualificados. Em síntese, os autores alegam que exercem a atividade 

profissional de extração de ouro submerso no Rio Teles Pires, localizado 

entre os Municípios de Alta Floresta-MT e Paranaíta-MT. Relatam que 

exploram a área do Rio Teles Pires há mais de 30 (trinta) anos, muitos 

possuíam de 14 (quatorze) a 16 (dezesseis) anos na época e devido à 

atividade rentável aliada as condições de seus genitores, que não 

possuíam condições para custearem os estudos, muitos não procuraram 

outra atividade ou formação profissional, permanecendo no local e 

fazendo do garimpo o seu meio de vida, de onde provém o sustento 

familiar de todos. Alegam que após desenvolverem uma atividade 

desorganizada e depois de idealizarem em 2009, eles criaram a 

COOPERALFA (Cooperativa de Pequenos Mineradores de Ouro e Pedras 

Preciosas de Alta Floresta e Outros Municípios), a qual obteve permissão 

de Lavra Garimpeira, sob o n. 34, emitida em 05 de julho de 2011, expedida 

pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), com duração de 

05 (cinco) anos, prorrogável por tempo indeterminado, para exploração do 

mineiro no leito do Rio Teles Pires e desde então todos são integram a 

referida cooperativa. Informam que apesar de ter sido concedida a 

permissão para a mencionada Cooperativa explorar a área por meio de 

seus cooperados/associados em 09 de maio de 2014, foi delegada pela 

portaria SPE/MME nº. 134, mediante contrato de concessão de n. 

02/2014-MME-UHE a construção de usina hidrelétrica denominada São 

Manoel na divisa dos Municípios de Jacareacanga/PA e Paranaíta/MT, 

impactando negativamente na atividade do garimpo, já que a área 

legalmente destinada ao garimpo está localizada na mesma área de 

construção da UHE São Manoel, a qual afetou demasiadamente a extração 

de ouro do fundo do Rio Teles Pires, com o início da construção da usina 

em outubro de 2014. Alegam que a construção da barragem no rio 

provocou inundações, assoreamento das margens, deixando a água 

turva, bem como o represamento da água, além de impossibilitar o 

mergulho dos garimpeiros, não permitindo que eles chegassem ao fundo 

do rio, o que impactou de forma significativa a atividade de extração de 

minério desenvolvida por eles naquela região. Sustentam que ao contrário 

dos proprietários rurais, ribeirinhos e vizinhos da região, eles não foram 

indenizados e na época alegam que chegaram a ganhar em média de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) mensais com a exploração do garimpo e hoje, 

após a construção da usina, auferem uma média de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). Por essa razão, pleiteiam, em sede de tutela de 

urgência, que a empresa ré seja compelida a efetuar o pagamento de 

verba alimentar de 03 (três) salários mínimos mensais, para cada autor, 

até o pagamento da indenização e/ou decisão final a ser prolatada. E no 

mérito, pugnam pela procedência da demanda, com o fim de que a 

requerida seja condenada ao pagamento de verba alimentar no valor de 

R$ 81.519,00 (oitenta e um mil quinhentos e dezenove reais), desde a 

construção da usina até a presente data, dano material no valor de R$ 

105.000,00 (cento e cinco mil reais), dano moral no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) e lucros cessantes no valor de R$ 168.660,00 (cento 

e sessenta e oito mil e seiscentos e sessenta reais), para cada autor, 

devidamente atualizado desde a prática do dano. Alternativamente, em 

caso de entendimento diverso, postulam pela fixação de indenização por 

danos materiais e morais, além de lucros cessantes, no valor a ser 

arbitrado de acordo o entendimento do Magistrado. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Despacho determinando a emenda à inicial, a 

fim de sanar os apontamentos em relação ao endereço eletrônico dos 

autores, procuração dos advogados que conste o endereço eletrônico 

dos profissionais, comprovante de endereço dos autores, bem como cópia 

legível dos documentos pessoais dos requerentes Josmar de Paula 

Gonçalves e Pedro Elias Camargo e regularização da representação 

judicial dos autores indicados, por meio de procuração pública (ID 

9273277). Manifestação dos autores ID 9472714. Certidão atestando a 

tempestividade da petição dos autores ID 9483897. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Apenas a título 

ilustrativo, conceitua-se conexão quando duas ou mais ações tiverem em 

comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do NCPC). Em havendo 

identidade de partes e de causa de pedir de duas ou mais ações, mas o 

pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais, dar-se-á o 

instituto da continência (art. 56 do NCPC). Os dois casos ensejam a 

modificação da competência relativa, devendo as ações serem reunidas, 

para que haja o julgamento simultâneo, com o escopo de evitar decisões 

contraditórias ou conflitantes, caso decididas separadamente. A referida 

norma processual estabelece ainda, em seus artigos 58 e 59, 

respectivamente, que “a reunião das ações propostas em separado 

far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”; e “o 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. Pois 

bem. Em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei que na 2ª Vara desta 

Comarca tramita a ação – autos n. 575-48.2016.811.0007 – código 

135417, distribuída em 05/02/2016, em que a COOPERALFA (Cooperativa 

de Pequenos Mineradores de Ouro e Pedras Preciosas de Alta Floresta e 

outros Municípios) figura no polo ativo e a Empresa de Energia São Manoel 

S.A no polo passivo. Naquele feito a demandante ajuizou ação de 

indenização por desapropriação indireta c/c perdas e danos com pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela proposta em desfavor de Empresa de 

Energia São Manoel S/A, visando ao recebimento de indenização por 

danos materiais e morais, em decorrência da construção da usina 

hidrelétrica em área de exploração mineral no Rio Teles Pires. E no mérito, 

a Cooperativa pugna pela condenação da empresa requerida no 

pagamento imediato de danos emergentes no valor R$ 5.200.000,00 (cinco 

milhões e duzentos mil reais), R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por 

mês, além das despesas que já tiveram em virtude da legalização da lavra 

garimpeira, indenização por perdas e danos decorrentes da 

desapropriação indireta ilegal, consistente em lucros cessantes que a 

Cooperativa deixou de auferir desde outubro de 2014, em R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) por mês e pede também a condenação em danos 

morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada 

cooperado. No presente caso, os autores, ora cooperados da 

COOPERALFA, conforme os mesmos relatam na inicial, pleiteiam a 

procedência da presente ação, com o fim de que a requerida seja 

condenada ao pagamento de verba alimentar no valor de R$ 81.519,00 

(oitenta e um mil quinhentos e dezenove reais), desde a construção da 

usina até a presente data, indenização por dano material no valor de R$ 

105.000,00 (cento e cinco mil reais), dano moral no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) e lucros cessantes no valor de R$ 168.660,00 (cento 

e sessenta e oito mil e seiscentos e sessenta reais), para cada autor, 

devidamente atualizado desde a prática do dano. Alternativamente, em 

caso de entendimento diverso, pedem a condenação da ré em danos 

materiais e morais, além de lucros cessantes, no valor a ser arbitrado de 

acordo o entendimento do julgador. Nota-se, portanto, que o referido 

processo (Código Apolo 135417) e a presente ação são frutos de uma 

relação de direito material comum, qual seja, a atividade de extração de 

mineiros do Rio Teles Pires, nas quais os autores alegam, em suma, que a 

construção da UHE São Manoel pela empresa ré acarretou uma 

significativa interferência na atividade extrativa desenvolvida pelos 

requerentes, já que eles sustentam não terem recebido qualquer 

indenização pecuniária com a obra no Rio Teles Pires. Assim, por 

imperativo lógico, as questões devem ser resolvidas de maneira uniforme, 

pois, decorrem dos mesmos fatos. Enquanto naquela a cooperativa visa à 

condenação da requerida no pagamento de indenização por 

desapropriação indireta, danos emergentes, lucros cessantes e danos 

morais para cada cooperado, nesta os autores visam à condenação da 

requerida em verba alimentar, dano material, dano moral e lucros 

cessantes, de modo que tanto o instituto da conexão, bem como o da 

continência devem ser reconhecidos entre as ações, nos termos dos 

artigos 55 e 56, ambos do NCPC. Constatado a existência desses dois 

institutos (conexão e continência), a solução se dará pela prevenção que, 

como sabido, é o instrumento adequado para que se saiba em qual Juízo 

serão reunidas as causas com conexão e continência, conforme 

estabelece o artigo 58 do CPC. Ainda de acordo com o artigo 286 do CPC 

as ações (de qualquer natureza) serão distribuídas por dependência nas 

seguintes hipóteses: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3º, ao juízo prevento”. No caso dos autos, a 2ª Vara desta 

Comarca é o Juízo Prevento para o julgamento da presente demanda, já 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 11 de 1095



que a ação n. 135417 foi distribuída em 05/02/2016 (processo físico) e o 

presente feito em 24/08/2017, às 20h51min45ss (PJe). Ante o exposto, 

existindo conexão e continência entre as ações, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para processo e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a remessa dos autos r. Juízo da 2ª Vara desta Comarca, 

a fim de serem julgadas simultaneamente, procedendo as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 22 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002254-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SECUNDINO LINDOSO DINIZ (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

ANTONIO DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

ANTONIO LUIZ CORREA (REQUERENTE)

RAIMUNDO VALTER DA SILVA (REQUERENTE)

REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

RONEI FRANCISCO DA ROCHA (REQUERENTE)

SAULO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PAULA DE OLIVEIRA OAB - GO41000 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002254-32.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA e outros (7) Advogado(s) do 

reclamante: CLAUDINEY PAULA DE OLIVEIRA REQUERIDO: EMPRESA DE 

ENERGIA SAO MANOEL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS 

CESSANTES c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por ANTÔNIO 

CARLOS PEREIRA e outros em face da EMPRESA DE ENERGIA SAO 

MANOEL S.A., todos devidamente qualificados. Em síntese, os autores 

alegam que exercem a atividade profissional de extração de ouro 

submerso no Rio Teles Pires, localizado entre os Municípios de Alta 

Floresta-MT e Paranaíta-MT. Relatam que exploram a área do Rio Teles 

Pires há mais de 30 (trinta) anos, muitos possuíam de 14 (quatorze) a 16 

(dezesseis) anos na época e devido à atividade rentável aliada as 

condições de seus genitores, que não possuíam condições para 

custearem os estudos, muitos não procuraram outra atividade ou 

formação profissional, permanecendo no local e fazendo do garimpo o seu 

meio de vida, de onde provém o sustento familiar de todos. Alegam que 

após desenvolverem uma atividade desorganizada, em 2009 eles criaram 

a COOPERALFA (Cooperativa de Pequenos Mineradores de Ouro e Pedras 

Preciosas de Alta Floresta e Outros Municípios), a qual obteve permissão 

de Lavra Garimpeira, sob o n. 34, emitida em 05 de julho de 2011, expedida 

pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), com duração de 

05 (cinco) anos, prorrogável por tempo indeterminado, para exploração do 

mineiro no leito do Rio Teles Pires e desde então todos são integram a 

referida cooperativa. Informam que apesar de ter sido concedida a 

permissão para a mencionada Cooperativa explorar a área por meio de 

seus cooperados/associados em 09 de maio de 2014, foi delegada pela 

portaria SPE/MME nº. 134, mediante contrato de concessão de n. 

02/2014-MME-UHE a construção de usina hidrelétrica denominada São 

Manoel na divisa dos Municípios de Jacareacanga/PA e Paranaíta/MT, 

impactando negativamente na atividade do garimpo, já que a área 

legalmente destinada ao garimpo está localizada na mesma área de 

construção da UHE São Manoel, a qual afetou demasiadamente a extração 

de ouro do fundo do Rio Teles Pires, com o início da construção da usina 

em outubro de 2014. Alegam que a construção da barragem no rio 

provocou inundações, assoreamento das margens, deixando a água 

turva, bem como o represamento da água, além de impossibilitar o 

mergulho dos garimpeiros, não permitindo que eles cheguem ao fundo do 

rio, o que impactou de forma significativa a atividade de extração de 

minério desenvolvida por eles naquela região. Sustentam que ao contrário 

dos proprietários rurais, ribeirinhos e vizinhos da região, eles não foram 

indenizados e na época alegam que chegaram a ganhar em média de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) mensais com a exploração do garimpo e hoje, 

após a construção da usina, auferem uma média de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). Por essa razão, pleiteiam, em sede de tutela de 

urgência, que a empresa ré seja compelida a efetuar o pagamento de 

verba alimentar de 03 (três) salários mínimos mensais, para cada autor, 

até o pagamento da indenização e/ou decisão final a ser prolatada. E no 

mérito, pugnam pela procedência da demanda, com o fim de que a 

requerida seja condenada ao pagamento de verba alimentar no valor de 

R$ 81.519,00 (oitenta e um mil quinhentos e dezenove reais), desde a 

construção da usina até a presente data, dano material no valor de R$ 

105.000,00 (cento e cinco mil reais), dano moral no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) e lucros cessantes no valor de R$ 168.660,00 (cento 

e sessenta e oito mil e seiscentos e sessenta reais), para cada autor, 

devidamente atualizado desde a prática do dano. Alternativamente, em 

caso de entendimento diverso, postulam pela fixação de indenização por 

danos materiais e morais, além de lucros cessantes, no valor a ser 

arbitrado de acordo o entendimento do Magistrado. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Despacho determinando a emenda à inicial, a 

fim de sanar os apontamentos em relação ao endereço eletrônico dos 

autores, juntar declaração de hipossuficiência e comprovar por meio de 

documentos idôneos que não dispõem de condições financeiras para 

arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento 

da inicial (ID 10083910). Manifestação dos autores ID 10477589. Certidão 

atestando a tempestividade da petição dos autores ID 10492639. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

Decido. Apenas a título ilustrativo, conceitua-se conexão quando duas ou 

mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do 

NCPC). Em havendo identidade de partes e de causa de pedir de duas ou 

mais ações, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das 

demais, dar-se-á o instituto da continência (art. 56 do NCPC). Os dois 

casos ensejam a modificação da competência relativa, devendo as ações 

serem reunidas, para que haja o julgamento simultâneo, com o escopo de 

evitar decisões contraditórias ou conflitantes, caso decididas 

separadamente. A referida norma processual estabelece ainda, em seus 

artigos 58 e 59, respectivamente, que “a reunião das ações propostas em 

separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 

simultaneamente”; e “o registro ou a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo”. Pois bem. Em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei que 

na 2ª Vara desta Comarca tramita a ação – autos n. 

575-48.2016.811.0007 – código 135417, distribuída em 05/02/2016, em 

que a COOPERALFA (Cooperativa de Pequenos Mineradores de Ouro e 

Pedras Preciosas de Alta Floresta e outros Municípios) figura no polo ativo 

e a Empresa de Energia São Manoel S.A no polo passivo. Naquele feito a 

demandante ajuizou ação de indenização por desapropriação indireta c/c 

perdas e danos com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta 

em desfavor de Empresa de Energia São Manoel S/A, visando ao 

recebimento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência 

da construção da usina hidrelétrica em área de exploração mineral no Rio 

Teles Pires. E no mérito, a Cooperativa pugna pela condenação da 

empresa requerida no pagamento imediato de danos emergentes no valor 

R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) por mês, além das despesas que já tiveram em 

virtude da legalização da lavra garimpeira, indenização por perdas e 

danos decorrentes da desapropriação indireta ilegal, consistente em 

lucros cessantes que a Cooperativa deixou de auferir desde outubro de 

2014, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por mês e pede também a 

condenação em danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) para cada cooperado. No presente caso, os autores, ora 

cooperados da COOPERALFA, conforme os mesmos relatam na inicial, 

pleiteiam a procedência da presente ação, com o fim de que a requerida 

seja condenada ao pagamento de verba alimentar no valor de R$ 

81.519,00 (oitenta e um mil quinhentos e dezenove reais), desde a 

construção da usina até a presente data, indenização por dano material no 

valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), dano moral no valor de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e lucros cessantes no valor de R$ 

168.660,00 (cento e sessenta e oito mil e seiscentos e sessenta reais), 

para cada autor, devidamente atualizado desde a prática do dano. 

Alternativamente, em caso de entendimento diverso, pedem a condenação 

da ré em danos materiais e morais, além de lucros cessantes, no valor a 

ser arbitrado de acordo o entendimento do julgador. Nota-se, portanto, que 

o referido processo (Código Apolo 135417) e a presente ação são frutos 

de uma relação de direito material comum, qual seja, a atividade de 

extração de mineiros do Rio Teles Pires, nas quais os autores alegam, em 

suma, que a construção da UHE São Manoel pela empresa ré acarretou 
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uma significativa interferência na atividade extrativa desenvolvida pelos 

requerentes, já que eles sustentam não terem recebido qualquer 

indenização pecuniária com a obra no Rio Teles Pires. Assim, por 

imperativo lógico, as questões devem ser resolvidas de maneira uniforme, 

pois, decorrem dos mesmos fatos. Enquanto naquela a cooperativa visa à 

condenação da requerida no pagamento de indenização por 

desapropriação indireta, danos emergentes, lucros cessantes e danos 

morais para cada cooperado, nesta os autores visam à condenação da 

requerida em verba alimentar, dano material, dano moral e lucros 

cessantes, de modo que tanto o instituto da conexão, bem como o da 

continência devem ser reconhecidos entre as ações, nos termos dos 

artigos 55 e 56, ambos do NCPC. Constatado a existência desses dois 

institutos (conexão e continência), a solução se dará pela prevenção que, 

como sabido, é o instrumento adequado para que se saiba em qual Juízo 

serão reunidas as causas com conexão e continência, conforme 

estabelece o artigo 58 do CPC. Ainda de acordo com o artigo 286 do CPC 

as ações (de qualquer natureza) serão distribuídas por dependência nas 

seguintes hipóteses: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3º, ao juízo prevento”. No caso dos autos, a 2ª Vara desta 

Comarca é o Juízo Prevento para o julgamento da presente demanda, já 

que a ação n. 135417 foi distribuída em 05/02/2016 (processo físico) e o 

presente feito em 17/08/2017, às 19h58min08ss (PJe). Ante o exposto, 

existindo conexão e continência entre as ações, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para processo e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a remessa dos autos r. Juízo da 2ª Vara desta Comarca, 

a fim de serem julgadas simultaneamente, procedendo as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 22 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002253-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CARDOSO DOS SANTOS FREITAS (REQUERENTE)

PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PEDRO ELIAS CAMARGO (REQUERENTE)

RAIMUNDO NONATO MIRANDA (REQUERENTE)

LUIS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

RAIMUNDO ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

MANOEL ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO ALVES (REQUERENTE)

NARDELE DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

OBIDORALDO DIAS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PAULA DE OLIVEIRA OAB - GO41000 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002253-47.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LUIS SILVA SANTOS e outros (9) Advogado(s) do 

reclamante: CLAUDINEY PAULA DE OLIVEIRA REQUERIDO: EMPRESA DE 

ENERGIA SAO MANOEL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS 

CESSANTES c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por LUIS SILVA 

SANTOS e outros em face da EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A., 

todos devidamente qualificados. Em síntese, os autores alegam que 

exercem a atividade profissional de extração de ouro submerso no Rio 

Teles Pires, localizado entre os Municípios de Alta Floresta-MT e 

Paranaíta-MT. Relatam que exploram a área do Rio Teles Pires há mais de 

30 (trinta) anos, muitos possuíam de 14 (quatorze) a 16 (dezesseis) anos 

na época e devido à atividade rentável aliada as condições de seus 

genitores, que não possuíam condições para custearem os estudos, 

muitos não procuraram outra atividade ou formação profissional, 

permanecendo no local e fazendo do garimpo o seu meio de vida, de onde 

provém o sustento familiar de todos. Alegam que após desenvolverem 

uma atividade desorganizada, em 2009 eles criaram a COOPERALFA 

(Cooperativa de Pequenos Mineradores de Ouro e Pedras Preciosas de 

Alta Floresta e Outros Municípios), a qual obteve permissão de Lavra 

Garimpeira, sob o n. 34, emitida em 05 de julho de 2011, expedida pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), com duração de 05 

(cinco) anos, prorrogável por tempo indeterminado, para exploração do 

mineiro no leito do Rio Teles Pires e desde então todos são integram a 

referida cooperativa. Informam que apesar de ter sido concedida a 

permissão para a mencionada Cooperativa explorar a área por meio de 

seus cooperados/associados em 09 de maio de 2014, foi delegada pela 

portaria SPE/MME nº. 134, mediante contrato de concessão de n. 

02/2014-MME-UHE a construção de usina hidrelétrica denominada São 

Manoel na divisa dos Municípios de Jacareacanga/PA e Paranaíta/MT, 

impactando negativamente na atividade do garimpo, já que a área 

legalmente destinada ao garimpo está localizada na mesma área de 

construção da UHE São Manoel, a qual afetou demasiadamente a extração 

de ouro do fundo do Rio Teles Pires, com o início da construção da usina 

em outubro de 2014. Alegam que a construção da barragem no rio 

provocou inundações, assoreamento das margens, deixando a água 

turva, bem como o represamento da água, além de impossibilitar o 

mergulho dos garimpeiros, não permitindo que eles cheguem ao fundo do 

rio, o que impactou de forma significativa a atividade de extração de 

minério desenvolvida por eles naquela região. Sustentam que ao contrário 

dos proprietários rurais, ribeirinhos e vizinhos da região, eles não foram 

indenizados e na época alegam que chegaram a ganhar em média de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) mensais com a exploração do garimpo e hoje, 

após a construção da usina, auferem uma média de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). Por essa razão, pleiteiam, em sede de tutela de 

urgência, que a empresa ré seja compelida a efetuar o pagamento de 

verba alimentar de 03 (três) salários mínimos mensais, para cada autor, 

até o pagamento da indenização e/ou decisão final a ser prolatada. E no 

mérito, pugnam pela procedência da demanda, com o fim de que a 

requerida seja condenada ao pagamento de verba alimentar no valor de 

R$ 81.519,00 (oitenta e um mil quinhentos e dezenove reais), desde a 

construção da usina até a presente data, dano material no valor de R$ 

105.000,00 (cento e cinco mil reais), dano moral no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) e lucros cessantes no valor de R$ 168.660,00 (cento 

e sessenta e oito mil e seiscentos e sessenta reais), para cada autor, 

devidamente atualizado desde a prática do dano. Alternativamente, em 

caso de entendimento diverso, postulam pela fixação de indenização por 

danos materiais e morais, além de lucros cessantes, no valor a ser 

arbitrado de acordo o entendimento do Magistrado. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Despacho determinando a emenda à inicial, a 

fim de sanar os apontamentos em relação ao endereço eletrônico dos 

autores, juntar declaração de hipossuficiência e comprovar por meio de 

documentos idôneos que não dispõem de condições financeiras para 

arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento 

da inicial (ID 10083732). Manifestação dos autores ID 10477552. Certidão 

atestando a tempestividade da petição dos autores ID 10492502. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

Decido. Apenas a título ilustrativo, conceitua-se conexão quando duas ou 

mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do 

NCPC). Em havendo identidade de partes e de causa de pedir de duas ou 

mais ações, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das 

demais, dar-se-á o instituto da continência (art. 56 do NCPC). Os dois 

casos ensejam a modificação da competência relativa, devendo as ações 

serem reunidas, para que haja o julgamento simultâneo, com o escopo de 

evitar decisões contraditórias ou conflitantes, caso decididas 

separadamente. A referida norma processual estabelece ainda, em seus 

artigos 58 e 59, respectivamente, que “a reunião das ações propostas em 

separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 

simultaneamente”; e “o registro ou a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo”. Pois bem. Em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei que 

na 2ª Vara desta Comarca tramita a ação – autos n. 

575-48.2016.811.0007 – código 135417, distribuída em 05/02/2016, em 

que a COOPERALFA (Cooperativa de Pequenos Mineradores de Ouro e 

Pedras Preciosas de Alta Floresta e outros Municípios) figura no polo ativo 

e a Empresa de Energia São Manoel S.A no polo passivo. Naquele feito a 

demandante ajuizou ação de indenização por desapropriação indireta c/c 

perdas e danos com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta 

em desfavor de Empresa de Energia São Manoel S/A, visando ao 

recebimento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência 
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da construção da usina hidrelétrica em área de exploração mineral no Rio 

Teles Pires. E no mérito, a Cooperativa pugna pela condenação da 

empresa requerida no pagamento imediato de danos emergentes no valor 

R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) por mês, além das despesas que já tiveram em 

virtude da legalização da lavra garimpeira, indenização por perdas e 

danos decorrentes da desapropriação indireta ilegal, consistente em 

lucros cessantes que a Cooperativa deixou de auferir desde outubro de 

2014, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por mês e pede também a 

condenação em danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) para cada cooperado. No presente caso, os autores, ora 

cooperados da COOPERALFA, conforme os mesmos relatam na inicial, 

pleiteiam a procedência da presente ação, com o fim de que a requerida 

seja condenada ao pagamento de verba alimentar no valor de R$ 

81.519,00 (oitenta e um mil quinhentos e dezenove reais), desde a 

construção da usina até a presente data, indenização por dano material no 

valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), dano moral no valor de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e lucros cessantes no valor de R$ 

168.660,00 (cento e sessenta e oito mil e seiscentos e sessenta reais), 

para cada autor, devidamente atualizado desde a prática do dano. 

Alternativamente, em caso de entendimento diverso, pedem a condenação 

da ré em danos materiais e morais, além de lucros cessantes, no valor a 

ser arbitrado de acordo o entendimento do julgador. Nota-se, portanto, que 

o referido processo (Código Apolo 135417) e a presente ação são frutos 

de uma relação de direito material comum, qual seja, a atividade de 

extração de mineiros do Rio Teles Pires, nas quais os autores alegam, em 

suma, que a construção da UHE São Manoel pela empresa ré acarretou 

uma significativa interferência na atividade extrativa desenvolvida pelos 

requerentes, já que eles sustentam não terem recebido qualquer 

indenização pecuniária com a obra no Rio Teles Pires. Assim, por 

imperativo lógico, as questões devem ser resolvidas de maneira uniforme, 

pois, decorrem dos mesmos fatos. Enquanto naquela a cooperativa visa à 

condenação da requerida no pagamento de indenização por 

desapropriação indireta, danos emergentes, lucros cessantes e danos 

morais para cada cooperado, nesta os autores visam à condenação da 

requerida em verba alimentar, dano material, dano moral e lucros 

cessantes, de modo que tanto o instituto da conexão, bem como o da 

continência devem ser reconhecidos entre as ações, nos termos dos 

artigos 55 e 56, ambos do NCPC. Constatado a existência desses dois 

institutos (conexão e continência), a solução se dará pela prevenção que, 

como sabido, é o instrumento adequado para que se saiba em qual Juízo 

serão reunidas as causas com conexão e continência, conforme 

estabelece o artigo 58 do CPC. Ainda de acordo com o artigo 286 do CPC 

as ações (de qualquer natureza) serão distribuídas por dependência nas 

seguintes hipóteses: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3º, ao juízo prevento”. No caso dos autos, a 2ª Vara desta 

Comarca é o Juízo Prevento para o julgamento da presente demanda, já 

que a ação n. 135417 foi distribuída em 05/02/2016 (processo físico) e o 

presente feito em 17/08/2017, às 19h58min08ss (PJe). Ante o exposto, 

existindo conexão e continência entre as ações, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para processo e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a remessa dos autos r. Juízo da 2ª Vara desta Comarca, 

a fim de serem julgadas simultaneamente, procedendo as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 22 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001014-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA (RÉU)

FLORESTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001014-42.2016.8.11.0007 

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: FLORESTA COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME, VALDEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA Vistos, 

Trata-se de procedimento em que os envolvidos optaram pela 

autocomposição, solucionando o conflito de forma consensual. Pediram a 

homologação da avença e extinção do feito. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, observo que o acordo foi 

assinado pelos envolvidos e seus advogados e qua as cláusulas 

aparentam regularidade. Posto isso, homologo a avença para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais e, nos termos do art. 487, III, "b", do Código 

de Processo Civil, extingo o processo. Eventuais custas pela parte 

requerida,conforme acordado. Os honorários foram objeto de transação. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003264-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RIO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINAYA DO NASCIMENTO REFATTI DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003264-14.2017.8.11.0007 

AUTOR: RIO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA RÉU: LUCINAYA DO 

NASCIMENTO REFATTI DA SILVA Vistos, Rio da Mata Empreendimentos 

Ltda., pessoa jurídica neste ato representada por Maria Luísa Mancini da 

Riva ajuizou demanda em face de Lucinaya do Nascimento Refatti da Silva, 

objetivando a rescisão do contrato de locação e despejo. Asseverou que 

os alugueis referentes ao imóvel descrito na exordial, no valor mensal de 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além das despesas de água e 

energia elétrica, então inadimplidos, totalizando a dívida de R$ 38.031,20 

(trinta e oito mil e trinta e um reais e vinte centavos). Entendendo 

presentes os requisitos, requereu o despejo liminar dos requeridos 

mediante o depósito de caução. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Da liminar de despejo. Vislumbro que consta na exordial pedido de 

concessão da liminar prevista no §1º, do art. 59, da Lei 8.245/91, que 

assim aduz: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as 

ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) 

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias 

previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção 

ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Do acima 

exposto, se percebe a imperatividade de concessão da medida liminar 

quando houver a falta de pagamento de aluguel e seus acessórios, desde 

que o contrato não esteja garantido pelas modalidades descritas no art. 37 

da referida lei, tais quais: Art. 37. No contrato de locação, pode o locador 

exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - 

fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de 

fundo de investimento. Neste ponto, analisando o contrato de fls. 25/27, 

percebo que não há qualquer cláusula de imponha a garantia do contrato, 

não havendo entrave à concessão da liminar pleiteada, condicionada à 

caução de três meses de aluguel por imposição legal. Ademais, houve a 

prévia notificação da parte requerida, por três oportunidades, para o 

cumprimento de seus deveres contratuais e legais (art. 23, I, Lei de 

Locações), estando assim comprovada a mora. Do procedimento. 1 - 

Devidamente recolhidas as custas de ingresso, recebo a inicial. 2 - 

DEFIRO a liminar de despejo, desde que haja o depósito de caução de 3 

alugueis, em 5 dias, quando somente então DETERMINO a intimação da 

parte requerida para em 15 dias desocupar voluntariamente o imóvel 

locado, sob pena de despejo. 2.1 – Deve o mandado constar a faculdade 
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da parte requerida de elidir a mora, por depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos: a) os aluguéis e acessórios da locação 

que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades 

contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os 

honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o 

montante devido, se do contrato não constar disposição diversa (art. 62, II, 

Lei 8.245/91). 2.1.1 – Alegada a insuficiência de depósito, intime-se a 

parte requerida para complementá-lo em 10 dias, sob pena do 

processamento do pedido pela diferença. 2.2 - Decorrido o prazo sem que 

ocorra a desocupação do imóvel ou depósito do valor devido, 

independentemente de nova decisão, PROMOVA-SE a imissão da parte 

autora na posse do bem. 2.3 – Nos termos da lei, se necessário, fica 

autorizado o uso de força, inclusive arrombamento (art. 65, Lei de 

Locações). 2.4 - O ato de intimação deverá ser efetivado mediante a 

lavratura de auto de constatação, com relato completo das condições do 

estado em que o imóvel se encontra e de eventuais benfeitorias nele 

existentes. 2.5 - Os bens móveis existentes no local serem entregues à 

parte requerida, caso queira. Do contrário, ficarão sob a guarda de 

depositário a ser indicado pelo polo ativo. 3 – Concomitantemente, CITE-SE 

o polo passivo para, querendo, apresentar resposta em 15 dias, sob pena 

de revelia. 4 - Cientifiquem-se, também, os eventuais sublocatários 

ocupantes do imóvel, que poderão intervir no processo como assistentes 

(art. 59, § 2º, da Lei n.º 8.245/ 91). 5 - Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, INTIME-SE a parte 

autora para, por ato da secretaria, para, no prazo de 15 (dez) dias, a teor 

do art. 350, do CPC, oferecer impugnação. 6 - Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para, por ato da secretaria, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002628-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL SALES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALES DE OLIVERA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002628-48.2017.8.11.0007 

AUTOR: IZABEL SALES DE OLIVEIRA RÉU: FRANCISCO SALES DE 

OLIVERA Vistos, 1 - Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, 

ressalvando a possibilidade de revogação, mediante as justificativas 

apresentadas. 2 - O presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 189 do CPC. 3 - Com base no 

art. 695, do CPC, DESIGNO sessão de conciliação para o dia 16/04/2018, 

às 13h40min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta Comarca. 4 - CITE-SE o requerido e 

intimem-se os envolvidos para comparecerem na sessão, acompanhados 

de seus advogados ou Defensores Públicos, obrigatoriamente. 5 - O 

mandado direcionado à parte requerida deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência e NÃO será acompanhado da cópia da petição 

inicial (§1º, art. 695, CPC). 6 - Consigne nos mandados destinados aos 

envolvidos que a ausência será considerada como ATO ATENTATÓRIO À 

JUSTIÇA sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da 

causa. 7 - Optando os envolvidos pela solução consensual, vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação e conclusos. 8 - Restando 

infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o prazo do 

art. 335 do CPC. 9 - Na hipótese de ser apresentada contestação que 

traga preliminar e/ou documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR 

ATO DA SECRETARIA, para, no prazo de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, 

do CPC, oferecer impugnação. 10 - Encerrada a fase a postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA 

SECRETARIA, para, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 11 - Antes 

da conclusão, vista ao Ministério Público. Às providências. Cristiane Padim 

da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003107-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE BOROGMELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003107-41.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: EDILAINE BOROGMELLO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Compulsando os autos, encontro elementos que 

autorizam a presunção de que o polo ativo possui condições para o 

pagamento das custas processuais, bem como que o procedimento 

carece de comprovação dos pagamentos alegados. Não obstante, a parte 

autora não apontou quantas e quais contas adquiriu e ativou, em 

inobservância aos itens “b” da sentença que se pretende liquidar. Desta 

feita, concedo o lapso temporal de 15 dias para o polo ativo: a) comprovar 

sua condição de miserabilidade por meio da apresentação de declarações 

do imposto de renda, extratos bancários e/ou demais documentos aptos 

para demonstrar sua situação financeira negativa, sob pena indeferimento 

da concessão das benesses da gratuidade de justiça (§2º, art. 99, do 

CPC); b) juntar comprovação dos pagamentos alegados, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. c) indicar os kits que adquiriu, eventuais 

bonificações sacadas e contas 99Telexfree ativadas, sob pena de 

indeferimento da inicial. Certificado o lapso temporal acima concedido, 

conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113706 Nr: 2214-72.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Rebouças

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arilton Faustino de Aquino - 

OAB:4589-B/MT

 Vistos em correição,

 Trata-se de execução fiscal em que o polo ativo pediu a suspensão do 

feito por prazo superior a seis meses em razão de parcelamento e/ou 

compensação da dívida, o que leva à suspensão da prescrição.

 Com tais considerações, defiro o pedido e suspendo o procedimento pelo 

prazo requerido, devendo o feito ser encaminhado ao arquivo.

 Findo o lapso temporal requerido, deverá a parte interessada impulsionar 

o processo em até 30 dias, quando iniciará a contagem da prescrição, 

isso em caso da inércia do exequente.

 Iniciada a contagem da causa extintiva da pretensão executiva e 

passados cinco anos, a secretaria deverá desarquivar o processo e 

intimar o polo ativo para, em até 15 dias, manifestar quanto à prescrição 

intercorrente.

Com o impulso pelo demandante ou decorrido o prazo prescricional, 

venham os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143554 Nr: 4909-28.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soares de Lima

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

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

OAB:13616/MT

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

 Vistos,

Tendo em vista que o perito anteriormente nomeado não aceitou o 

encargo, NOMEIO, em substituição, a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, 

CRM/MT 4232, para efetuar perícia médica na parte autora, 

independentemente de compromisso, com base no artigo 468, do Código 

de Processo Civil em vigência.
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No mais, cumpra-se a decisão de fl. 120.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 54452 Nr: 6452-81.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelsa Szankolvski

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - OAB:

 Vistos,

 Gelsa Szancolvski ajuizou demanda em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, objetivando o recebimento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente do 

benefício assistencial (LOAS).

A demandante, após se submeter à perícia, veio à óbito, razão pela qual, 

às fls. 143/145, Alexandre Szancolvski, Rodrigo Szancolvski e Kauane 

Szancolvski de Souza (os dois últimos, menores de idade), requereram 

habilitação no processo em tela.

Por meio da decisão de fl. 161/161-v, foi determinada a suspensão deste 

feito para a regulamentação processual do herdeiro Rodrigo Szancolvski 

no processo de guarda que tramitava sob o Código 12599, nesta vara.

Às fls. 167/168, foi colacionado o termo de guarda da criança Rodrigo 

Szankoviski.

Com vista dos autos, o MPE manifestou pela habilitação dos herdeiros na 

qualidade de autores, conforme se vislumbra nas fls. 170/171.

É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

1) Considerando a notícia do falecimento da parte autora (certidão fls. 139 

e certidão de óbito fls. 141), nos termos dos artigos. 687 e 688 do 

CPC/2015, HOMOLOGO a habilitação dos dependentes Alexandre 

Szancolvski, Kauane Szancolvsk de Souza e Rodrigo Szancolvski.

 2) Em razão da habilitação dos sucessores, RETIFIQUE-SE a capa dos 

autos e os registros do Sistema Apolo para substituição do polo ativo.

3) Considerando que o benefício assistencial não se estende aos 

herdeiros, revogo a decisão que determinou a realização de estudo 

psicossocial com a parte autora e registro que o mérito se limitará à 

análise do requerimento de aposentadoria por invalidez.

 4) INTIMEM-SE as partes e, na sequência, MPE para manifestação, no 

prazo de dez (10) dias, requerendo o que entender de direito.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 54921 Nr: 6900-54.2007.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdSrE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdR

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

OAB:4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Exequente: Lucia Clemente de Souza Rep. E.h.c.r., Cpf: 

58125582134, Rg: 0894405-9 SSP MT Filiação: Antonio Clemente Benicio e 

Santa Figueira Marinho, data de nascimento: 25/06/1972, brasileiro(a), 

natural de Ouro verde do oeste-PR, solteiro(a), auxiliar de escritório, 

Endereço: Rua Arnaldo Emilio Dalcoquio, 245, Bairro: Cordeiros, Cidade: 

Itajaí-SC

Providência a ser adotada pela parte:para regularizar a representação 

processual do exequente Eduardo Henrique Clemente da Rocha, ante a 

maioridade civil atingida no curso da execução, bem como constituir novo 

advogado em face da petição de fls.78, atualizar o valor da dívida 

alimentar

Portaria desig. escrivão assinar:01/91

Nome e cargo do digitador:Anne Mariele de Cássia Monteiro

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000118-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA APARECIDA DA SILVA BACK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000118-28.2018.8.11.0007 

AUTOR: LEIA APARECIDA DA SILVA BACK RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, Analisando a exordial, denoto que a 

qualificação das partes não observou o que dispõe o art. 319, II, do CPC. 

Ante o exposto, determino a emenda à inicial, em 15 dias, para que conste 

o CNPJ do INSS e o endereço eletrônico das partes (não bastando o e-mail 

do procurador). Decorrido o lapso temporal fixado, certifique-se. Após, 

conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000104-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000104-44.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO 

BMG Vistos, Navegando pela exordial e documentos que a acompanharam 

vislumbro que não constou o lado do RG da requerente que possui foto, 

assim como não houve a juntada do extrato de pensão por morte que 

alegou receber. A ausência destas digitalizações impede a análise do 

pedido de gratuidade de justiça e do regular prosseguimento da demanda. 

Ante o exposto, determino que a parte autora emende a petição inicial, em 

15 dias, juntando digitalização integral de seu documento pessoal e do 

extrato de pensão por morte que recebe, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o aludido lapso temporal, certifique-se. Após, voltem-me 

conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000130-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FINIMUNDY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIZA MARIA DOURADOS (RÉU)

AARAO LINCOLN SICUTO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000130-42.2018.8.11.0007 

AUTOR: MARIANA FINIMUNDY RÉU: AARAO LINCOLN SICUTO, LEONIZA 

MARIA DOURADOS Vistos, Navegando pelos autos digitais vislumbro 

elementos que evidenciam que o polo ativo possui condições financeiras 

de pagar taxa e custas judiciais. Nos termos do art. 99, §2º do CPC, 

determino a intimação do polo ativo para que, em 15 dias, comprove que 

preenche os requisitos para o reconhecimento de sua miserabilidade. 

Decorrido o lapso temporal acima, conclusos. Às providências. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000135-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GRACIANO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000135-64.2018.8.11.0007 

AUTOR: CLEIDE GRACIANO DE LIMA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, Defiro os benefícios da gratuidade, ressalvando 

a possibilidade de revogação. Considerando que o polo passivo se traduz 

em autarquia federal, que os procuradores não comparecem nas 

solenidades e que ainda não foi organizada pauta concentrada para as 

demandas previdenciárias, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a autarquia ré, constando as advertências da revelia, perante seu 

órgão de representação especializado, preferencialmente por via 

eletrônica junto ao cadastro oficial da autarquia. Não verificando, nesta 

cognição sumária, a presença dos requisitos para concessão da tutela de 

urgência, principalmente no que diz respeito aos elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado, em razão da necessidade 

de provas submetidas ao contraditório, por ora, indefiro o pedido de tutela 

antecipatória. Decorrido o lapso temporal para resposta, intime-se a parte 

autora para, querendo, manifestar em 15 dias. Após, conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002630-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002630-18.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, Trata-se de demanda em que o polo ativo 

desistiu do procedimento antes do recebimento da inicial. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Considerando a ausência de formação 

da relação processual, homologo o pedido de desistência para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem honorários. Custas pelo polo ativo. Havendo o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000947-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000947-43.2017.8.11.0007 

AUTOR: VALDEMIR DOS SANTOS RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A Vistos, Trata-se de procedimento em que os envolvidos optaram pela 

autocomposição por meio de acordo. Pediram a homologação e suspensão 

do processo até o adimplemento. Às fls. 78 e 83, consta a informação da 

quitação do avençado. O polo ativo requereu a extinção do feito É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Com a solução consensual 

devidamente homologada e com o cumprimento do que foi estipulado pelos 

interessados, EXTINGO O FEITO. As custas serão divididas e cada parte 

arcará com os honorários de seus respectivos advogados. Suspendo a 

exigibilidade de pagamento para o polo ativo em razão da gratuidade. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001609-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001609-07.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JOELMA RODRIGUES DA SILVA Vistos, Joelma Rodrigues 

da Silva ajuizou o procedimento em tela para retificação do nome da 

genitora na sua certidão de nascimento. Narrou que o nome da sua mãe é 

Sidineya Lemes Maciel e Silva, contudo, constou no seu registro de 

nascimento "Sidiney Lemes Maciel e Silva", ou seja, houve supressão da 

vogal no final. Registrou que percebeu o erro na grafia atualmente, em 

razão do seu casamento. Juntou documentos. Instado a manifestar, o 

promotor de justiça opinou pela procedência do pedido inicial. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo à análise do pedido . Consoante relatado, a autora 

pleiteou a retificação da averbação na certidão de nascimento. Nessa 

senda, trago à baila o que dispõe o artigo 109 da Lei n.° 6.015/73: “Quem 

pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro 

Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou 

com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de 5 (cinco) dias, que 

correrá em cartório”. Oportuno assinalar que não verifico nenhum prejuízo 

a terceiros na retificação na averbação na certidão de nascimento da 

autora para constar o nome correto de sua ascendente, pois restou 

evidente o equivoco na grafia com a supressão da vogal "a". Poso isso, 

com fundamento no artigo 109 da Lei nº 6.015/73 e em consonância com o 

parecer do Ministério Público, julgo procedente o pedido formulado na 

inicial, para determinar a retificação da certidão de nascimento da autora 

para constar a grafia correta do nome de sua genitora, qual seja: Sidineya 

Lemes Maciel e Silva. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se o necessário e arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002624-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002624-11.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, Trata-se de demanda em que o polo ativo 

desistiu do procedimento antes do recebimento da inicial. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Considerando a ausência de formação 

da relação processual, homologo o pedido de desistência para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem honorários. Custas pelo polo ativo. Havendo o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002299-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002299-36.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA MADALENA DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Maria Madalena dos 

Santos ajuizou demanda em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Alta Floresta, objetivando a realização de procedimento 

cirúrgico. Registrou que possuá excesso de pele na parte inferior de seu 

abdômen, necessitando realizar cirurgia plástica reparadora. Entendendo 

presentes os requisitos, pediu liminarmente tutela de urgência para sua 

que os entes requeridos providenciassem o procedimento e tratamento 

integral até completo restabelecimento. Juntou declaração de pobreza, 

documentos pessoais, requerimento de relatório médico e relatório médico. 

Por meio da decisão de fls. 18/21, este juízo determinou a complementação 

da exordial para juntada de outros documentos, como cartão do SUS, 

requerimento administrativo, comprovante de residência, relatório com 

especificação dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, exames 

médicos realizados, etc. Intimado, o polo ativo alegou que não possuía os 

documentos exigidos e requereu o recebimento da inicial da forma que se 

encontra. Instado a manifestar, o NAT registrou em conclusão que não há 

nos autos documentos suficientes para justificar a indicação à cirurgia, 

especialmente a necessidade clínica. Assinalou, também, que as cirurgias 

plásticas reparadoras são asseguras pelo SUS quando o emagrecimento 

é decorrente de cirurgia bariátrica. Por fim, ressaltou que não havia 

urgência, emergência ou risco de morte. É o relato do necessário. Decido. 

Com o descumprimento da emenda à inicial, é certo que a parte requerente 

não comprovou seu interesse processual, pois não apresentou a negativa 

do polo passivo em providenciar o alegado direito à cirurgia plástica. Além 

disso, como destacado no parecer do NAT, os documentos juntados não 

apontaram a indicação para o tratamento pleiteado. Ante o exposto, com 

fulcro no parágrafo único do art. 321, e no art. 485, I, ambos do CPC, 

INDEFIRO a petição inicial. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000104-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

JULIANA FALCI MENDES OAB - SP223768 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000104-78.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUIZ FELIPE SOUSA Vistos, Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A., alegando, em síntese, 

a inadimplência da parte requerida, que firmou contrato com garantia de 

alienação fiduciária, tendo como objeto o veículo descrito na petição inicial. 

A petição inicial veio instruída com documentos digitalizados e carreados 

ao PJe. A medida liminar foi deferida. Consoante certificado, o bem foi 

apreendido e depositado em mãos do depositário. Citado, o requerido não 

apresentou resposta. É o relatório. Fundamento e decido. O polo passivo, 

devidamente citado por oficial de justiça, não pagou a dívida, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, conforme previsto 

no parágrafo 2°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 911/69, tampouco 

apresentou contestação. Assim, reputo como plenamente aplicáveis os 

efeitos materiais e processuais da revelia, pois, apesar de citação, o polo 

passivo não se manifestou nos autos, pelo que decreto sua revelia. Por 

conseguinte, estando configurada a hipótese normativa prevista no inciso 

II, do art. 355, do CPC, julgo antecipadamente o mérito da demanda, 

especialmente devido à sua natureza, bem como o caráter satisfativo da 

tutela provisória já efetivada. Adiante, no mais, dispõe o § 1°, do artigo 3°, 

do Decreto-Lei n.° 911/69 que: “Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.” Consoante acervo 

probatório carreado aos autos, não impugnado, entendo estarem 

comprovados os fatos narrados pelo autor na exordial, devendo, assim, 

ser consolidada a posse e propriedade plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do autor. Diante do exposto, com fulcro no § 1°, do artigo 3°, do 

Decreto-Lei n.° 911/69, com redação dada pela Lei n.° 10.931/04, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação de busca e 

apreensão, para o fim de confirmar a liminar e consolidar a propriedade e 

a posse plena e exclusiva do veículo descrito na petição inicial no 

patrimônio do autor. Autorizo as alterações necessárias junto ao DETRAN 

em favor do polo ativo. Consigno que a restrição inserida por este juízo já 

foi retirada. Condeno o polo passivo ao pagamento das custas e 

despesas processuais e, com fulcro no §2°, do artigo 85, do CPC, em 

honorários advocatícios, que em 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da causa. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003494-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOCORRO ROSILENE PEREIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003494-56.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: SOCORRO ROSILENE PEREIRA CORREIA Vistos, Socorro 

Rosilene Pereira Correia da Silva ajuizou procedimento, objetivando alvará 

judicial para levantamento de ativos encontrados nas contas bancárias de 

Alonso Leandro da Silva, seu ex-marido, falecido em 10/12/2017. Alegou 

que tem ciência de que ex-cônjuge possuía ativos depositados em 

algumas instituições financeiras, mas desconhece o número das contas e 

agências e os respectivos saldos. Narrou que não teve tempo para 

verificar se há saldo do FGTS a ser sacado. Requereu o envio de ofício 

para o Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. 

Juntou documentos pessoais, certidão de óbito e certidão de casamento. 

Devido à impossibilidade de averiguar a necessidade de atuação judicial, 

este juízo determinou a emenda à inicial para que o polo ativo 

comprovasse a impossibilidade de obtenção de informações referentes às 

aludidas contas bancárias e a negativa das instituições em permitir o 

saque dos valores depositados. A autora apontou os dados bancários de 

contas de titularidade do falecido junto à Caixa Econômica Federal e ao 

Bradesco. Trouxe também documento que informa o saldo de conta 

bancária junto à CEF. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Navegando pelos autos vislumbrei que constou na certidão de óbito de 

Alonso Leandro da Silva a existência de bens em seu nome. A partir desta 

constatação, busquei junto ao sistema Renajud a existência de veículos no 

acervo do espólio, diligência que apontou a titularidade de três carros, 

conforme extrato anexado a essa decisão. Dispõe o art. 2º, da Lei 

6.858/1980 que é possível a expedição de alvará judicial para o 

levantamento de valores em conta inferior a 500 OTN’s, desde que não 

hajam outros bens a serem partilhados: “Art. 2º - O disposto nesta Lei se 

aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, 

recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a 

inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança 

e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do 

Tesouro Nacional.”. Portanto, há óbice legal para ao recebimento e ao 

processamento desta ação de jurisdição, sendo impositiva sua rejeição 

liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Isentos de custas e 

honorários. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. 

C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001792-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JULIANO ALVES NISTAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, acerca do laudo pericial, para 

manifestação, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001792-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JULIANO ALVES NISTAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, acerca do laudo pericial, para manifestação, 

pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001788-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI RODRIGUES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acerca do laudo pericial, para 

manifestação pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001788-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI RODRIGUES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acerca do laudo pericial, para 

manifestação pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000933-93.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE APARECIDA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA MANDADO DE INTIMAÇÃO - MT, 22 de janeiro de 2018 O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que apresente contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 

15 dias. Processo: 1000933-93.2016.8.11.0007; Valor causa: R$ 5.280,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: 

AUTOR: IRENE APARECIDA FERNANDES Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS OBSERVAÇÃO: O processo 

está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. TALATA DAIANE LIMBERGER BATTIROLA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA DE 

ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35123600

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002360-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID INACIO TARDIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do 

advogado da parte requerida, para, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência referente à Condução do Sr. Oficial de Justiça, 

objetivando, assim, o cumprimento da decisão ID 11374520. A guia para 

pagamento da diligência poderá ser emitido através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner 

“Emissão de Guias Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – 

CGJ. O comprovante de pagamento deverá ser juntado nos autos no 

prazo de 05(cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123134 Nr: 1314-55.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escola Presbiteriana de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonice Rodrigues Araujo

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - 

OAB:17293/O, Sebastião Jann - OAB:8.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

REQUERENTE, para manifestação no prazo de 05(cinco) dias, requerendo 

o que de direito e o devido prosseguimento do feito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123212 Nr: 1359-59.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escola Presbiteriana de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Oliveira Pereira

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - 

OAB:17293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

REQUERENTE, para manifestação no prazo de 05(cinco) dias, requerendo 

o que de direito e o devido prosseguimento do feito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1447 Nr: 40-23.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mozel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Dias de Souza - ME

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

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, a fim de que seja expedido o necessário à 
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intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, via DJE, 

para que promova o andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

suprindo a falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 

485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2229 Nr: 1723-90.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Maranho de Castro

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5091-B

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14193 Nr: 2110-37.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO JOSÉ DE LIMA, MARGARIDA 

BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, a fim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, via DJE, 

para que promova o andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

suprindo a falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 

485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34294 Nr: 114-62.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Soares de Souza

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, a fim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, via DJE, 

para que promova o andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

suprindo a falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 

485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59660 Nr: 4271-73.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ola

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

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

OAB:MT 8.615

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono estes autos, a fim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, via DJE, 

para que promova o andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

suprindo a falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 

485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90653 Nr: 5010-75.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Mastrangelli Cipriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99848 Nr: 1362-19.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Almeida Oliveira e & Cia Ltda - 

EPP, Maria Eunice de Almeida Oliveira, Emerson de Almeida Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104423 Nr: 6237-32.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

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

OAB:SP 145.521

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e, considerando que esta 

Magistrada gozará férias no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 

2017, devolvo os presentes autos à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

sem proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos 

processuais estarão suspensos no período de recesso forense, nos 

termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Findo o período de férias, voltem os autos conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107689 Nr: 3085-39.2013.811.0007

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 20 de 1095



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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110698 Nr: 6287-24.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, Edesio José Segala - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, a fim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, via DJE, 

para que promova o andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

suprindo a falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 

485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129159 Nr: 4681-87.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erli Hubner

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, a fim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, via DJE, 

para que promova o andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

suprindo a falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 

485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142284 Nr: 4223-36.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele de Oliveira Marques

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

3) Tendo em vista a improvável possibilidade de conciliação em casos tais, 

e ainda, o grande número de ações de DPVAT distribuídas nos últimos 

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

preliminar prevista no art. 334, do CPC.

4) CITE-SE a requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

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

conciliar, deverá indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE 

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

na inicial, eis que os não impugnados serão presumidos como 

verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 

13.105/15.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1215 Nr: 97-46.1993.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Bricatti Paz (Espólio)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza Rodrigues de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadir Vilela Gaudioso - 

OAB:2969/MS

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e, considerando que esta 

Magistrada gozará férias no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 

2017, devolvo os presentes autos à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

sem proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos 

processuais estarão suspensos no período de recesso forense, nos 

termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Findo o período de férias, voltem os autos conclusos imediatamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5619 Nr: 37-97.1998.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e, considerando que esta 

Magistrada gozará férias no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 

2017, devolvo os presentes autos à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

sem proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos 

processuais estarão suspensos no período de recesso forense, nos 

termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Findo o período de férias, voltem os autos conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60224 Nr: 4919-53.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Carvalhaes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e, considerando que esta 

Magistrada gozará férias no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 

2017, devolvo os presentes autos à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

sem proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos 

processuais estarão suspensos no período de recesso forense, nos 

termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Findo o período de férias, voltem os autos conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68636 Nr: 1601-91.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rachel Fernandes Alencastro Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilwagner José do Amaral, Micheles Regina 

Dall Igna do Amaral, Fabricio Cardoso da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos, a fim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, via DJE, 

para que promova o andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

suprindo a falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 

485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103490 Nr: 5217-06.2012.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madetorres, Indústria e Comércio de Madeiras 

Ltda, Marcelo Lourenço Fadel, Sandra Maria Lourenço Fadel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador do requerente, para manifestação no prazo de 15(quinze) 

dias, conforme determinado no despacho/decisão de fl. 300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105104 Nr: 303-59.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika de Souza Oliveira - OAB:, 

Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108508 Nr: 3952-32.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinícius Martins Vieira, Oronzo Giannotte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oronzo Giannotte, Vinícius Martins Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E, Suetônio Paz - 

OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109001 Nr: 4462-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Bevilaqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rebeschini

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, a fim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, via DJE, 

para que promova o andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

suprindo a falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 

485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 128540 Nr: 4364-89.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair dias Ferreira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

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

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130096 Nr: 5180-71.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anadilio Joaquim de Oliveira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RAYANNY L. MIRANDA NOCETI - OAB:18.652, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140670 Nr: 3317-46.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Felix da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:7.394/MS, LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:MS8270, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:6.611/MS, Nelson da Costa Araujo Filho - OAB:3.512/MS

 Vistos.

ACOLHO o pedido de fls. 88/89. INTIME-SE o perito subscritor do laudo de 

fl. 68 para sanar a divergência apontada à fl. 87, consignando-se que o 

laudo pericial complementar deverá ser apresentado a este juízo no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da intimação.

Verificada a necessidade de realização de nova perícia na parte, deverá a 

expert proceder ao agendamento na ocasião de sua intimação, do qual 

deverão ser intimadas as partes. Consigne-se que o prazo da entrega do 

laudo, neste caso, será de 15 (quinze) dias, contado da realização da 

perícia.

Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo.

Após, façam-se os autos CONCLUSOS para sentença.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140870 Nr: 3430-97.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudir Leising
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VINICIO PORTO DE 

AQUINO - OAB:MT/14.250-A

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141348 Nr: 3717-60.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCP, Marivalda Carvalho Trindade

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:MT/14.250-A

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142599 Nr: 4431-20.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos de Morais

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA MELLO 

DELMONDES - OAB:7394, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:MT/8506-A, Nelson da Costa Araujo Filho - OAB:3.512/MS

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143627 Nr: 4953-47.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CARLINDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DO 

CARMO - OAB:31267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 160779 Nr: 6498-21.2017.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Araujo Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se, conforme deprecado, servindo cópia como mandado, desde 

que preenchidos os requisitos previstos no art. 260, do Código de 

Processo Civil.

Caso contrário, solicite-se o documento que não acompanhou a missiva ao 

Juízo Deprecante, devolvendo-se a Carta Precatória em caso de não 

atendimento, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 393, §1º e §2º da 

CNGC/MT, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária.

Cumprido o ato e observadas às formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem, com nossas homenagens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5713 Nr: 105-52.1995.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Parra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminadora Alta Floresta

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

OAB:5091-B, Benedito Amâncio Nazário Filho - OAB:16.491-MT, 

Jayme Eburneo Queiroz - OAB:16.469-MT

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

OAB:15513-O, Francisco Eduardo Torres Esgaib - OAB:4474

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando que o apelado apresentou as contrarrazões recursais, 

conforme fls. 664/665, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o §3º, do art. 1.010, com 

as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 39707 Nr: 247-70.2006.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arthur Bernardes Martins Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Augusto Bordoni 

Manzeppi - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

AUTORA, para, no prazo de 15 (QUINZE) dias, requerer o que entender de 

direito,sob pena de extinção, conforme decisão de fl. 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47417 Nr: 6876-60.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cleudemir Mulizine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Carneiro 

Junqueira - OAB:2215/MT

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador do requerente, para manifestação no prazo de 15(quinze) 

dias, conforme determinado no despacho/decisão de fl. 88.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48626 Nr: 663-04.2007.811.0007

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Rogers Rohling da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Nishikawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561, Thiago Xisto Gris - OAB:14362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 
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OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

 CUMPRA-SE com o determinado à fl. 701.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57767 Nr: 2326-51.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOdS, LdSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF, EPF, GPF

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, Leonilson Raimundo Machado - OAB:11961-A/MT, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz de Araujo - 

OAB:ES-4156, FABRICIO MACHADO MARABOTTI - OAB:13422, Jayme 

Eburneo Queiroz - OAB:, Jayme Eburneo Queiroz - OAB:16.469-MT, 

Simone Fernandes Chacara - OAB:ES-14103, THIAGO FIÓRIO 

LONGUI - OAB:20.435 ES

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 65303 Nr: 4824-86.2009.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Coltro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionathan Souza Diniz, Euzivan Souza Diniz, 

Abidoral Magno Sousa Diniz, Luziana Sousa Vale, Indeco Integração 

Desenvolvimento e Colonização Ltda - EPP, Maria Aparecida dos S. Silva, 

Rozeny Souza Vale, Euzenir Sousa Vale

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

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

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

OAB:3624/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA APARECIDA DOS S. SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

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

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Aduz o requerente que há mais de doze anos se acha 

na posse mansa e pacifica do imóvel Urbano em questão, dentro dos 

limites e confrontações acostadas aos autos, diante do exposto requer 

justiça gratuita e manifestação do Ministério Público

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote Urbano nº 2, Quadra 3, Setor 

NW-1, com área de 450m², situado no núcleo urbano deste Município de 

Alta Floresta-MT.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1) Defiro o pedido de fl. 123, 

determinando seja expedido Edital para a citação da parte requerida, com 

prazo de 30 (trinta) dias, para responder aos termos da presente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando expressamente que, caso não 

ofereça contestação no prazo legal, se presumirão como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial.2) Transcorrido "in albis" o prazo do item "1", sem 

o aporte da resposta do requerido, NOMEIO como curador especial a 

pessoa do Defensor Público, que deverá ser intimado pessoalmente para 

apresentação de resposta, no prazo legal.Cumpra-se. Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 12 de julho de 2017

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 66654 Nr: 6186-26.2009.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Francisco Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:156187SP, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:192.649 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

contestação juntada neste feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71113 Nr: 4084-94.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Estela Daniel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Daniel, Juarez Antonio Daniel, 

Alberto Pedro Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibele Corbellini Lima 

Chiacchio - OAB:111833 SP, Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT

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

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das PARTES, por 

meio dos seus advogados, para manifestação acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71287 Nr: 4258-06.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Granja - ME, Francisco de 

Assis Granja, Nemésio Granja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Renato Feliciano de 

Deus Nery às fls.106/279 visando sanar contradições e omissões 

supostamente existentes na sentença homologatória proferida à fl.105.

Considerando-se o caráter infringente dos Aclaratórios, em observância 

aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino a intimação 

do Exequente/Embargado Banco Bradesco S/A para que se manifeste no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94344 Nr: 2584-56.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Cristina Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Filho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 
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Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das PARTES, por 

meio dos seus advogados, para manifestação acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96437 Nr: 4880-51.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

Nunes da Silva, João Beserra Ferreira, Antonio Furini

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754/MT

 Vistos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seu patrono (fl.17) para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias manifestar acerca do petitório de fl.72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96478 Nr: 4929-92.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cassia Dias Ltda - ME, Wagner 

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

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

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

autora, para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens 

da parte executada passíveis de penhora, tendo em vista que a consulta 

via sistema RENAJUD restou infrutífera.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102818 Nr: 4451-50.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTALINO PEZINTINO DA SILVA

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e, considerando que esta 

Magistrada gozará férias no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 

2017, devolvo os presentes autos à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

sem proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos 

processuais estarão suspensos no período de recesso forense, nos 

termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Findo o período de férias, voltem os autos conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103584 Nr: 5322-80.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:16.846/A-MT, Patricia Ferraz Studart Pereira - 

OAB:149234

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e, considerando que esta 

Magistrada gozará férias no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 

2017, devolvo os presentes autos à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

sem proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos 

processuais estarão suspensos no período de recesso forense, nos 

termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Findo o período de férias, voltem os autos conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106394 Nr: 1690-12.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP, CdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Gerson Luiz Severo - 

OAB:27.461/SC

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

OAB:16889/B, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Defensoria/MT, Fabrício Cardoso da Silveira - OAB:10856-B/MT

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador do requerente, para manifestação no prazo de 15(quinze) 

dias, conforme determinado no despacho/decisão de fl. 132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112364 Nr: 912-08.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Avancini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113412 Nr: 1946-18.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helene Elias Bassil Ayoub (Myrian Ayoub 

Danielides Decorações), Helene Elias Bassil Ayoub, Myrian Hanna Ayoub 

Danielides, George Danielides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Correa da Costa - 

OAB:5871-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador do requerente, para manifestação no prazo de 15(quinze) 

dias, conforme determinado no despacho/decisão de fl. 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113413 Nr: 1947-03.2014.811.0007

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

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P&PL, LLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador do requerente, para manifestação no prazo de 15(quinze) 

dias, conforme determinado no despacho/decisão de fl. 208.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113456 Nr: 1985-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloir Celso Kuntz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyse de Morais Correa - 

OAB:16820/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

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

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

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 2.459,84, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls. 148), para o cumprimento da sentença, 

nos termos da decisão de fls. 151, a seguir transcrita: "Vistos etc.

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

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

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada, nos termos do artigo 513, §2º, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Ademais, em igual prazo, a parte executada deverá proceder a alteração 

das faturas correspondentes aos meses de setembro e outubro de 2009, 

observando a média de consumo da parte exequente, conforme histórico 

constante na fatura de fl.21.

Não havendo advogado constituído nos autos para representar o 

Devedor, deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais 

parágrafos do referido artigo.

 Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação.

Não efetuado o pagamento voluntário, determino desde já a expedição de 

mandado de penhora via BacenJud, conforme requerido, sendo que o 

débito será acrescido de multa de 10% e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10%.

 Às provias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125113 Nr: 2441-28.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soila Maria Savaris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Savaris

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

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl.41-v dos autos em apenso código 129885, 

constar endereço diverso do localizado à fl.49, modifico meu 

posicionamento anterior e defiro o pedido de fl.50.

Desta feita, determino seja expedida carta precatória para citação do 

herdeiro Edegar Savaris no endereço informado à fl.50.

No mais, cumpra-se conforme determinação de fl.19.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129885 Nr: 5066-35.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soila Maria Savaris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Luiz Savaris, Flávia Dal Pupo Savaris, 

Edegar Savaris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/O

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

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 Vistos.

Defiro o pleito retro, cite-se o requerido no endereço constante à fl.51, 

devendo constar que o prazo para responder aos termos da presente 

ação é 15 (quinze) dias.

Certificado o decurso do prazo, façam-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129886 Nr: 5067-20.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soila Maria Savaris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edegar Savaris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/O, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl.41-v dos autos em apenso código 129885, 

constar endereço diverso do localizado à fl.39, modifico meu 

posicionamento anterior e defiro o pedido de fl.40.

Desta feita, determino seja expedida carta precatória para citação do 

requerido no endereço informado à fl.40, nos termos do item “4” da 

decisão de fl.20.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130590 Nr: 5455-20.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza pereira Viginoti Brunca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Educação - MT, 

Estado de Mato Grosso

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 135043 Nr: 368-49.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciana dos Santos da Silva

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

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

OAB:10865/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação dos 

Procuradores(as) das partes acerca da perícia médica designada para o 

dia 05/03/2018, às 10h30min, que será realizada no Hospital e Maternidade 

Santa Rita.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 137790 Nr: 1782-82.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Luiz de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, Nelson Paschoalotto - OAB:8530, Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:192.649 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 137889 Nr: 1833-93.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Aparecida Barboza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, por meio dos seus procuradores, para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo pericial juntado nesta ação, prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138563 Nr: 2211-49.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Pereira da Silva

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

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

ACOLHO o pleito do autor de fls. 105, diante do erro material constante da 

sentença de fls. 97/98. Contudo, a baixa junto à matrícula do imóvel está 

condicionada ao trânsito em julgado da referida sentença.

INTIMEM-SE as partes da presente decisão.

Preclusa a via recursal, com razões e contrarrazões recursais nos autos, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no 

item 2.3.20 da CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141265 Nr: 3653-50.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salim Ferreira dos Santos

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:MT/14.250-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

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

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, por meio dos seus procuradores, para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo pericial juntado nesta ação, prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143751 Nr: 5020-12.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inês Ramalho dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - ME

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador do requerente, para manifestação no prazo de 15(quinze) 

dias, conforme determinado no despacho/decisão de fl. 77/78.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000933-93.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE APARECIDA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000933-93.2016.8.11.0007 

AUTOR: IRENE APARECIDA FERNANDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação que visa à 

concessão do benefício de Aposentadoria por Idade, de segurado 

especial, aforada por IRENE APARECIDA FERNANDES em face do Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS. Recebida a Inicial, fora concedida a 

gratuidade de justiça e postergou o pedido de antecipação de tutela, 

determinando a citação da autarquia requerida. Apresentada contestação, 

alegou-se a ausência de provas quanto à qualidade de segurada especial, 

bem como a prescrição de créditos. Impugnação à contestação rebatendo 

as defesas do INSS, no sentido de que há suficientes provas da condição 

de segurada especial da parte requerente. Saneador proferido sob o ID n° 

8700246 o qual designou audiência de instrução. Termo de audiência sob 

o ID n° 9859653, permanecendo os autos conclusos para sentença. É 

breve o relatório. DECIDO. Trata-se de ação reivindicatória de benefício 

previdenciário, tendo a autora colacionado robusta prova material e 

produzido prova testemunhal idônea e harmônica com a sua pretensão 

vestibular, deveras, a ação é procedente. Explico. A autora, documental e 

testemunhalmente, pretendeu e conseguiu comprovar de forma harmônica 

e segura o preenchimento dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes 

da Lei 8.213/1991 – LGPS, restando incontroverso nos autos sua 

qualidade de segurada (artigo 11 e seguintes, LGPS), sua idade mínima 

(artigo 48, §1º, LGPS) e, também, o exercício de atividade rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência daquele (artigo 143, LGPS). O fato da autora não 

trazer para os autos todos os documentos relacionados no artigo 106 da 

Lei 8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, 

pois, nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são 

compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício 

de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer outra 

formalidade. Tal fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, 

onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os 

trabalhadores (pessoas simples e humildes) são desconhecedores de 

seus direitos e obrigações. Ou seja, a observância radical e absoluta de 

tais exigências implicaria em verdadeiro retrocesso ao sistema da prova 

legal ou tarifada, cerceando o livre convencimento do magistrado na 
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apreciação do conjunto probatório. Outrossim, em que pese a informação 

junto ao CNIS de que a parte autora reside atualmente na zona urbana, 

não é que se observa ante o colhimento da prova testemunhal em 

audiência. A autora, portanto, faz jus ao benefício previdenciário 

Aposentadoria por Idade mediante Trabalho Rural, eis que demonstrou o 

preenchimento dos requisitos legais nos termos do artigo 143 da Lei 

8.213/91. DISPOSITIVO À luz do exposto, RESOLVO o mérito para julgar 

PROCEDENTE o pedido da presente ação, condenando a requerida INSS a 

pagar para a autora o benefício previdenciário Aposentadoria Rural por 

Idade, nos termos dos artigos 48, § 1.º da Lei 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde o indeferimento 

de seu pedido administrativo (15/06/2016 – ID 3695936). Assim, sobre as 

prestações em atraso incidirão juros de mora e correção monetária, sendo 

o primeiro, aplicados 6% ao ano até 01/2003. Após essa data, são de 12% 

ao ano até 29/06/2009. E, após, devem ser observados os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, o 

segundo, será aplicado conforme os índices do manual de cálculos da 

Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplica o IPCA-E. Por força do item 6.17.1.1 da CNGCJ 

DECLARO: I) IRENE APARECIDA FERNANDES; II) Aposentadoria Rural por 

Idade; III) Renda mensal de um salário mínimo nacional; IV) DIB – 

indeferimento de seu pedido administrativo (15/06/2016 – ID 3695936) v) 

RMI – Um salário mínimo nacional; vi) início do pagamento – 17/12/2017. Em 

razão do princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 85, §3º, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil (NCPC), CONDENO o Requerido INSS ao 

pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10 % (dez por 

cento) do valor das prestações vencidas, como tal entendidas todas as 

parcelas que integrarão o precatório, com execução na forma do artigo 

535 do NCPC, conforme entendimento das Súmulas 111 e 178 do e. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social em cumprimento desta 

decisum. Diante do requerimento expresso da parte autora, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do NCPC, tratando de verba de índole alimentar, 

DETERMINO que o requerido INSS proceda à imediata implantação do 

benefício previdenciário escopo desta sentença, fixando prazo de 60 

(sessenta) dias após sua comunicação por ofício (CNGC), pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) revertida em favor da parte 

autora. Dispensável o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º 

inciso I do NCPC. INTIME-SE a autora, através de seu patrono e, em 

seguida, o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alta Floresta, 17 de outubro de 

2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSO & PEDROSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000046-41.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PEDROSO & PEDROSO LTDA - 

ME REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Trata-se de pedido 

de tutela provisória objetivando a suspensão da cobrança da fatura de 

água referente ao mês 06/2017, bem como que não seja efetuado o corte 

no fornecimento de água do hidrômetro n° A12B266353 e, ainda, a não 

inclusão do nome do titular do referido hidrômetro nos cadastros 

restritivos ao crédito. Pois bem. O artigo 294 do NCPC prevê que a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na 

primeira hipótese será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No 

caso em tela, verifico que restam plenamente evidenciados os elementos 

da tutela de urgência legalmente previstos, pois a parte requerente 

demonstrou a probabilidade de seu direito, mediante documentos que 

acompanham a petição inicial, especialmente o histórico das contas nos 

últimos meses; bem como demonstrou o perigo de dano, tendo em vista 

que, caso não efetue o pagamento da conta de água, poderá sofrer 

prejuízos, como, a inclusão do nome nos órgãos restritivos ao crédito e 

consequentemente a suspensão do fornecimento do serviço, visto se 

tratar de serviço público essencial e contínuo. Ademais, não se pode 

tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que 

até decisão judicial a respeito não deve ser efetuado o corte no 

fornecimento de água do hidrômetro n° A12B266353, cujo débito é objeto 

da presente ação. Assim, por estarem presentes, no caso em questão, os 

requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar 

o corte no fornecimento de água do hidrômetro n° A12B266353, pelo não 

pagamento do débito objeto da presente demanda, bem como para evite 

inserir nos cadastros restritivos ao crédito o nome do titular do referido 

hidrômetro ou, caso já tenha inserido, que promova a exclusão e, também, 

suspenda a cobrança da fatura referente ao mês 11/2017 no valor de R$ 

1.123,09 (mil cento e vinte e três reais e nove centavos), sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 

297, parágrafo único, do NCPC. Advirto a parte autora que a presente 

medida liminar não a isenta de pagar as demais contas que porventura lhe 

sejam cobradas no decorrer do tramite da presente ação, mas apenas a 

conta que foi trazida para ser discutida em Juízo, ou seja, a conta 

referente ao mês de junho de 2017. No tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2018. CRISTIANE PADIM DA 

SILVA Juíza de Direito, em substituição legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 151083 Nr: 1484-56.2017.811.0007

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Soares Severino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Primeiramente, retifique-se a autuação processual para o fim de incluir o 

nome do advogado do querelante no sistema informatizado e na capa dos 

autos.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 

2018, às 13:30 horas.

Cite-se o querelado para comparecer à audiência, acompanhado(a) de 

seu advogado, cientificando-lhe que do contrário ser-lhe-á nomeado 

Defensor Público, bem como que poderá trazer à audiência as suas 

testemunhas, ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 15 

(quinze) dias antes do ato.

Intimem-se o querelante através do advogado constituído nos autos e as 

testemunhas arroladas na exordial.

Intimem-se, também, o Ministério Público, bem como o Defensor Público 

para comparecimento ao ato, caso o querelado compareça 

desacompanhado de advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 156027 Nr: 4030-84.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Matuszewki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 Vistos, etc.

 O Ministério Público, por intermédio de seu representante legal ofereceu 

denúncia (fls.03/05) em face de Vilmar Matuszewski, nascido em 

05.03.1982, filho de Josefa Janoski Matuszewski e Francisco Edvino 

Matuszewski, imputando-lhe fatos subsumíveis à hipótese dos artigos 12, 

caput e 14, caput, ambos da Lei 10.826/2003. Consta, na denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de julho de 

2017, por volta das 15h00, no interior da residência localizada na Fazenda 

Agropecuária Zonta, comunidade Del Rey, Zona Rural, cidade de 

Carlinda/MT, termo desta comarca de Alta Floresta, o denunciado Vilmar 

Matuszewski, de forma consciente e voluntária possuía a mantinha sob 

sua guarda armas de fogo, sendo 02 (duas) espingardas, calibre .28, sem 

número de identificação e maraca aparente, 02 (duas) espingardas, 

calibre .36, sem número de identificação e marca aparentes, 01 (um) 

revólver, calibre nominal .22, marca Taurus, número de série 90011, 22 

(vinte e dois) munições de calibre .30, 04 (quatro) munições calibre .22, 01 

(uma) munição calibre .28, 01 (uma) munição calibre 36 e 03 (três) 

munições calibre .380, todos da marca CBC, 03 (três) munições calibre 28 

recarregadas, 02 (duas) munições calibre 36 recarregadas, 55g 

(cinquenta e cinco gramas) de pólvora, marca CBC, modelos 219 e 22LR 

Standart, 834,4g (oitocentos e trinta e quatro e gramas e quarenta 

centigramas) de chumbo, modelos CBC 219 e 22LR Standart, ambos da 

marca CBC, 18 (dezoito) buchas de material plástico para recarregar 

cartuchos de munições calibre 28 e 33 (trinta e três) munições 

deflagradas, todos de uso permitido e sem autorização e em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar.

 Consta também dos autos que, na mesma data e local acima 

mencionados, o denunciado Vilmar Matuszewski, possuía e tinha em 

depósito, 01 (um) dispositivo artesanal, calibre nominal 36, com cano de 

110 mm (cento e dez milímetros), de uso proibido e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar.

 (...)

Desta feita, os policiais que atuaram no caso em testilha compareceram na 

residência do denunciado e, assim, constataram a veracidade dos fatos 

narrados na denúncia apresentada, ocasião em que, com expressa 

autorização da esposa do indiciado, realizaram busca domiciliar e 

encontraram duas espingardas escondidas no beiral da referida 

residência e um revólver escondido na cômoda localizada no quarto do 

acusado.

 Consta ainda dos autos que naquela mesma oportunidade, mais 

precisamente ao ser indagado se possuía mais arma de fogo em sua 

residência, o imputado respondeu afirmativamente e, em sequencia, 

apresentou mais armas de fogo consistentes em espingardas, as quais 

estavam escondidas no curral existente na parte externa da residência.

 Ademais, durante a busca domiciliar foi encontrada expressiva 

quantidade de munições de variados calibres, as quais estavam intactas e 

deflagradas, além de apetrechos para recarregar cartuchos, tais como 

chumbos e pólvora. (...)”.

 Decisão de recebimento da denúncia em 26.07.2017 (fls.97/98). Mandado 

de citação devidamente cumprido (fls.105/106).

Apresentação de resposta à acusação (fls.107/129). Decisão designando 

audiência (fls.137/138).

 Durante a fase instrutória foram inquiridas as testemunhas Fabiana Halara 

Lordano, Robson de Deus Bento e Gilmar Schmitz, ocasião em que foi 

realizado o interrogatório do acusado.

 Ministério Público, em memoriais, postula a condenação do denunciado 

pelos crimes do artigo 12, caput, e artigo 16, caput, ambos da Lei Federal 

n°10.826/3 (fls.170/180).

 A Defesa, por sua vez, em sede de alegações finais, em forma de 

memoriais, postula o acolhimento das preliminares arguidas, no mérito 

requer a absolvição do denunciado. Subsidiariamente, pugna a 

desclassificação do crime do artigo 16, para o artigo 12, ambos da lei 

10.826/2003.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

 1. Preliminares

 A defesa sustenta como preliminar a nulidade do laudo pericial de 

eficiência de arma de fogo, alegando que o perito não demonstrou qual o 

meio utilizado para verificação de eficiência das espingardas nos itens “a”, 

“b”, “c”, “d”, “g” e “h”.

 Fundamenta sua alegação aduzindo que a legislação prevê que o teste de 

eficiência deve ser feito com pelo menos 04 (quatro) testes de tiros com 

cartuchos em alvo.

 Não assiste razão à Defesa. A lei não traz a necessidade de pelo menos 

04 (quatro) testes de tiros com cartuchos em alvo conforme aduz a tese 

defensiva. O teste de eficiência de arma de fogo consiste em inserir 

cartucho na câmara de combustão e acionar o sistema de disparo com o 

cano da arma na horizontal ou levemente inclinado em direção a um 

pára-balas ou equivalente. Quando com seus sistemas de disparos 

regulares efetuarem disparos de prova, verificada está à eficiência da 

arma.

Assim sendo, não há qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade 

do laudo de eficiência de arma de fogo, pois o mesmo conclui que as 

armas de fogo e munições apreendidas em posse do acusado são 

eficientes para produção de disparos, e os referidos testes foram 

produzidos por perito oficial, funcionário público no exercício de suas 

funções, possui, portanto, capacidade técnica especifica para realizar tal 

perícia, além do mais, por ser servidor público é dotado de fé pública.

 Da leitura do laudo verifica-se que o perito realizou os testes nas armas 

no estado em que elas se encontravam quando foram recebidas, e se 

mostraram capazes de realizar disparos, capazes de percutir e de 

deflagrar cartuchos de munição compatíveis e capazes de produzir tiros.

 Ademais, ainda que fosse verídica a alegação defensiva, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade da perícia para 

comprovar a potencialidade lesiva da arma, por se tratar de crime de mera 

conduta. Assim sendo, inexige a comprovação de eficiência das armas 

apreendidas para que se configure o delito, pelo que refuto a preliminar 

defensiva.

 Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso estampado no item ‘37’ do Incidente de Uniformização de 

Jurisprudência nº. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 

11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

 O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo 

abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter 

ofensivo.

 Noutro giro, a defesa pugna, também em sede de preliminar, a nulidade do 

laudo pericial nº 510.2.03.2017.009092-01, o qual traz que a arma descrita 

o item “f” do referido laudo é de uso não permitido em razão do 

cumprimento de seu cano.

 A defesa sustenta que arma periciada não é de uso restrito, que não tem 

previsão legal os fatos que foram expostos pelo perito para que 

caracterize a arma apreendida com de uso restrito, pelo que requer em 

consequência disto à desclassificação do delito previsto no artigo 16 da lei 

10.826/2003 para o delito previsto no artigo 12 da referida lei.

 De igual modo, não assiste razão à defesa. Conforme se depreende da 

leitura do laudo, o objeto periciado, consistente em dispositivo artesanal, 

foi considerado de uso não permitido, devido ao cumprimento do cano, 

conforme dispõe decreto n° 3.665/2000.

 O decreto 3.665/2000 dispõe que todas as armas de fogo que tenha 

calibre doze ou maior e possuem cano de comprimento menor de que 610 

mm (seiscentos e dez milímetros) são consideradas de uso restrito. 

Vejam-se a transcrição in verbis:

“VI - armas de fogo de alma lisa de calibre doze ou maior com comprimento 

de cano menor que vinte e quatro polegadas ou seiscentos e dez 

milímetros”.

De outro lado, o artigo 17 do referido decreto faz menção as armas que 

são de uso permitido, afirmando categoricamente que as armas de uso 

permitido devem possuir cano maior ou igual que 610 mm (seiscentos e 

dez milímetros).

 Assim sendo, a arma artesanal apreendida na residência do acusado, 

periciada no item ‘F’ do laudo de fls. 51/59, é de uso restrito, tendo em 

vista a literalidade da lei, justificando-se que quanto menor o comprimento 

do cano, maior a amplitude do disparo em pequena distância.

 Ante todo o exposto, afasto as preliminares arguidas pela defesa, pelo 

que passo a análise meritória.

 2. Mérito

 a) Do crime previsto no artigo 12 da lei 10.826/2003

Consta da denúncia que no dia dos fatos foi encontrado na residência do 

acusado 02 (duas) espingardas, calibre .28, sem número de identificação 
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e maraca aparente, 02 (duas) espingardas, calibre .36, sem número de 

identificação e marca aparentes, 01 (um) revólver, calibre nominal .22, 

marca Taurus, número de série 90011, 22 (vinte e dois) munições de 

calibre .30, 04 (quatro) munições calibre .22, 01 (uma) munição calibre .28, 

01 (uma) munição calibre 36 e 03 (três) munições calibre .380, todos da 

marca CBC, 03 (três) munições calibre 28 recarregadas, 02 (duas) 

munições calibre 36 recarregadas, 55g (cinquenta e cinco gramas) de 

pólvora, marca CBC, modelos 219 e 22LR Standart, 834,4g (oitocentos e 

trinta e quatro e gramas e quarenta centigramas) de chumbo, modelos 

CBC 219 e 22LR Standart, ambos da marca CBC, 18 (dezoito) buchas de 

material plástico para recarregar cartuchos de munições calibre 28 e 33 

(trinta e três) munições deflagradas, todos de uso permitido e sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

razão pela qual o Ministério Público ofereceu denúncia ao acusado pelo 

crime previsto no artigo 12, caput, da lei 10.826/2003.

 A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, no laudo pericial 

de fls. 51/59, demonstrando que as armas de fogo eram aptas para 

disparo, bem como todas são de uso permitido.

A autoria é inconteste. O denunciado afirmou em sede inquisitorial e 

também em juízo que as armas apreendidas eram de sua propriedade.

 “(...) são verdadeiros os fatos que lhe foram imputados? Resposta: sim. 

Pergunta: essas armas eram todas do senhor? Resposta: sim. Pergunta: e 

para quê o senhor usava as armas? Resposta: umas eu usava para 

caçar, e as outras para defesa pessoal mesmo. (...)”.

Corrobora, ainda, os relatos do policial militar Gilmar Schmitz que em seu 

depoimento afirma que acompanhou as diligências até a casa do acusado, 

azo em que obtiveram permissão para entrar na residência de Vimar 

Matuszewki, ocasião em que encontraram algumas armas, mas que não 

acompanhou até o fim, em virtude de um de seus colegas ter sofrido um 

pequeno acidente com uma arma artesanal, tendo trazê-lo para fins de 

atendimento médico.

Ainda, a companheira do denunciado confirma os fatos:

“(...) Pergunta: a senhora é companheira do acusado? Resposta: Sim. 

Pergunta: A senhora acompanhou uma busca feita na casa da senhora? 

Resposta: Sim. Pergunta: a senhora confirma que lá foram encontradas 4 

espingardas, 01 (um) revolver, mais munições? Resposta: Sim. Pergunta: 

essas armas pertenciam a quem? Resposta: Ao meu esposo. Pergunta: 

para que fim ele tinha essas armas? Elas estavam guardadas(... )Ele 

usava para caçar. Pergunta: você trabalhava na Fazenda também? 

Resposta: Sim. Pergunta: qual a função do Vilmar na fazenda? Resposta: 

Operador de motosserra. Pergunta: quanto tempo vocês estavam 

trabalhando lá? Resposta: um mês”.

 Em consonância está os relatos da testemunha Robson de Deus Bento. 

Vejam-se:

 “(...) o Copom recebeu uma ligação via 190 relatando o fato, nos 

deslocamos até a fazenda, achamos esse endereço, o qual o informante. 

Ao chegar nessa residência o cabo Rubens pediu a autorização para uma 

senhora para entrar na residência, conversou com ela, aí eu achei um 22 

em uma gaveta, e mais algumas armas em um forro, que era um beiral na 

residência, encontramos uns materiais, que eram suspeitos de furtos, 

achamos mais algumas armas, fomos até o suspeito que estava 

trabalhando (...), e o trouxemos até o Copom. Pergunta: a denúncia 

indicava onde estavam as armas? Resposta: não. Pergunta: essa casa 

onde foram encontradas as armas era do acusado? Resposta: sim. (...)”.

 Pelos elementos probatórios supramencionados, a tipicidade objetiva, 

exigida pelo tipo penal encontra-se provada pelas perícias, relatos dos 

policiais que participaram das diligências que ocasionaram na prisão em 

flagrante descrevendo onde encontrou as armas, bem como ante a 

confissão judicial do réu.

O crime de posse irregular de arma é classificado como crime de mera 

conduta ou de perigo abstrato, ou seja, não depende de lesão ou perigo 

concreto para se concretizar, porquanto não exige resultado naturalístico. 

Diante disto, vejam-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSE 

ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. CRIME 

DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. OFENSIVIDADE DA 

CONDUTA PRESUMIDA. RECURSO PROVIDO. 1. O delito de posse de arma 

de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, constitui crime 

de mera conduta e perigo abstrato, no qual a configuração do tipo penal 

não depende da ocorrência de efetivo prejuízo ao bem jurídico protegido, 

qual seja, a incolumidade pública, bastando, para tanto, que o sujeito 

possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou 

munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Dado 

provimento ao recurso do Ministério Público. (APR/DF 20141010032084, 

relator JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, data de julgamento 01 de Outubro de 

2015). (grifos nossos).

 Ademais, vale ressaltar que a consumação do crime se dá no momento 

em que é encontrada a arma em posse do acusado em desacordo com a 

determinação legal, o que também caracteriza a autoria do crime.

 Assim, conclui-se suficientemente provado o injusto penal, 

autorizando-se, portanto, a aplicação do decreto condenatório previsto no 

artigo 12 da Lei. 10.826/03.

 b) Do crime previsto no artigo 16 da lei 10.826/2003

Consta da denúncia que no dia dos fatos foi encontrado na residência do 

acusado um dispositivo artesanal, calibre nominal 36, com cano de 110 mm 

(cento e dez milímetros) de uso proibido e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, razão pela qual o Ministério Público 

ofereceu denúncia ao acusado pelo crime previsto no artigo 16 da lei 

10.826/2003.

 A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, no laudo pericial 

de fls. 51/59, demonstrando que a arma de fogo era apta para disparo, 

bem como de uso restrito, pois possuía cano de 110 mm (cento e dez 

milímetros).

 A autoria é inconteste. O denunciado afirmou em sede inquisitorial e 

também em juízo que as armas que foram apreendidas eram de sua 

propriedade.

 “(...) são verdadeiros os fatos que lhe foram imputados? Resposta: sim. 

Pergunta: essas armas eram todas do senhor? Resposta: sim. Pergunta: e 

para quê o senhor usava as armas? Resposta: umas eu usava para 

caçar, e as outras para defesa pessoal mesmo. (...)”.

Corrobora, ainda, os relatos do policial militar Gilmar Schmitz que em seu 

depoimento afirma que acompanhou as diligências até a casa do acusado, 

azo em que obtiveram permissão para entrar na residência de Vimar 

Matuszewki, ocasião em que encontraram algumas armas, mas que não 

acompanhou até o fim, em virtude de um de seus colegas ter sido 

alvejado, justamente com a arma artesanal, periciada no item ‘F’ do laudo 

de fls. 51/59.

 Em consonância está os relatos da testemunha Robson de Deus Bento. 

Vejam-se:

 “(...) o Copom recebeu uma ligação via 190 relatando o fato, nos 

deslocamos até a fazenda, achamos esse endereço, o qual o informante. 

Ao chegar nessa residência o cabo Rubens pediu a autorização para uma 

senhora para entrar na residência, conversou com ela, aí eu achei um 22 

em uma gaveta, e mais algumas armas em um forro, que era um beiral na 

residência, encontramos uns materiais, que eram suspeitos de furtos, 

achamos mais algumas armas, fomos até o suspeito que estava 

trabalhando (...), e o trouxemos até o Copom. Pergunta: a denúncia 

indicava onde estavam as armas? Resposta: não. Pergunta: essa casa 

onde foram encontradas as armas era do acusado? Resposta: sim. (...)”.

 Pelos elementos probatórios supramencionados, a tipicidade objetiva, 

exigida pelo tipo penal encontra-se provada pelas perícias, relatos dos 

policiais que participaram das diligências que ocasionaram na prisão em 

flagrante descrevendo onde encontrou as armas, bem como ante a 

confissão judicial do réu.

O crime de posse irregular de arma é classificado como crime de mera 

conduta ou de perigo abstrato, ou seja, não depende de lesão ou perigo 

concreto para se concretizar, porquanto não exige resultado naturalístico. 

Diante disto, vejam-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSE 

ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. CRIME 

DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. OFENSIVIDADE DA 

CONDUTA PRESUMIDA. RECURSO PROVIDO. 1. O delito de posse de arma 

de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, constitui crime 

de mera conduta e perigo abstrato, no qual a configuração do tipo penal 

não depende da ocorrência de efetivo prejuízo ao bem jurídico protegido, 

qual seja, a incolumidade pública, bastando, para tanto, que o sujeito 

possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou 

munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Dado 

provimento ao recurso do Ministério Público. (APR/DF 20141010032084, 

relator JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, data de julgamento 01 de Outubro de 

2015). (grifos nossos).

 Ademais, vale ressaltar que a consumação do crime se dá no momento 

em que é encontrada a arma em posse do acusado em desacordo com a 

determinação legal, o que também caracteriza a autoria do crime.
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 Mister ressaltar que o laudo de arma de fogo (fls. 51/59) atestou que a 

arma era eficiente para a realização de disparo, bem como de uso restrito 

alegando que assim o é devido ao cumprimento do cano a arma periciado 

no item ‘F’, aduzindo que o decreto 3.665/2000 traz em seus artigos que é 

de uso restrito a arma com cano menor de 610 mm, sendo que a referida 

arma encontrada em posse do acusado é de 110 mm, conforme aponta o 

pericia.

 A defesa sustenta veemente a nulidade do laudo, requerendo por 

consequência a desclassificação do delito previsto no artigo 16 da Lei 

10.826/2003 para o artigo 12 da referida lei, tese já supra afastada em 

sede das preliminares.

 A defesa alega, também, erro de proibição, sustentando que acusado não 

tinha conhecimento que a arma artesanal tratava-se de uma arma de uso 

proibido, uma vez que seu calibre era 36.

 O fato de arma ser calibre nominal 36 não afasta a característica que a 

faz ser considerada de uso não permitido, tendo em vista que o 

cumprimento de seu cano é característica preponderante para que a 

caracterize como arma de uso restrito, conforme laudo pericial de fls. 

51/59, que aduz que o cano da arma apreendida é de 110 mm.

 A tese defensiva não merece prosperar, não há como reduzir a pena 

aplicada na sentença com o reconhecimento de eventual erro de 

proibição, previsto no art. 21 do Código Penal, pois pela prova constante 

dos autos o apelante tinha como saber que sua conduta era ilícita.

 Com efeito, é cediço que o erro de proibição caracteriza-se quando o 

agente atua sem consciência da ilicitude, ou seja, pratica uma conduta 

típica, sem ter noção de que é proibida. Admitir no caso que o acusado 

agiu sem discernimento de que sua conduta era ilícita é desvirtuar o 

conteúdo da lei diante da prova colhida nos autos.

 Ademais, desde a entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento, muito 

se debateu acerca do porte de arma de fogo, inclusive, com ampla 

divulgação na mídia e campanha nacional de entrega voluntária de armas.

 Como se sabe, tendo potencial de excluir a culpabilidade, o 

desconhecimento da ilicitude do fato deve ser cabalmente demonstrado. A 

mera alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o 

agente de sua responsabilidade criminal, sendo necessário comprovar a 

completa ausência de condições de conhecer e entender o caráter 

antijurídico de seu ato, o que não foi demonstrado no caso.

 Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA 

PRETENDENDO ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE POTENCIAL 

CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE MERA 

CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO 

DELITO COMPROVADAS – ERRO DE PROIBIÇÃO INEXISTENTE – RÉU QUE 

TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DE SUA CONDUTA – RECURSO 

DESPROVIDO. O crime previsto do artigo 14 da Lei 10.826/03 se consuma 

com o simples ato de portar arma sem a devida autorização, pouco 

importando o resultado da ação, já que se trata de crime de perigo 

abstrato. Não há erro de proibição se o agente, a partir das experiências 

cotidianas, é capaz de entender a ilicitude da conduta”. (TJMT, Ap 

62265/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 04/08/2016).

Ainda,

 RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE 

FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 

RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

RECURSOS DEFENSIVOS – 1) PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA 

PELA PGJ – INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL ANTERIOR AO 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – FATO PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 

12.234/2010 – PRELIMINAR REJEITADA – 2) ABSOLVIÇÃO POR 

ATIPICIDADE DA CONDUTA DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE 

USO PERMITIDO – ERRO DE TIPO – ALEGADA INEFICIÊNCIA DA ARMA – 

DESCABIMENTO – DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – 

CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DE DEMONSTRAÇÃO DA 

POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA – 2.1) RECONHECIMENTO DO ERRO 

DE PROIBIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – RÉU QUE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA 

DA ILICITUDE DE SUA CONDUTA – ERRO DE PROIBIÇÃO INEXISTENTE – 3) 

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO DELITO DE PORTE DE 

ARMA DE USO RESTRITO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO RÉU 

CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS – AUTORIA COMPROVADA 

– DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – RECURSOS 

DESPROVIDOS.

1) Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, com redação da Lei 

12.234, de 05 de maio de 2010, a prescrição, depois da sentença 

condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de 

improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo ter por 

termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2) Inviável o pleito absolutório com base na excludente de atipicidade da 

conduta por erro de tipo, conquanto o crime de posse ilegal de arma de 

fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando que o agente 

esteja na posse ou portando a arma, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal. Ainda que a arma seja obsoleta, em péssimo 

estado de conservação, não a desqualifica como arma capaz de causar 

insegurança à coletividade, por seu inequívoco potencial de intimidação.

3) Inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 21 do Código Penal, 

sob a alegação de erro de proibição, uma vez que é fato notório em todo 

território brasileiro que portar arma sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar é vedado por lei.

4) Inviável a absolvição do delito de porte de arma de uso restrito com 

sinal identificador suprimido se o agente afirma que a arma não era dele, 

contudo se encontrava sob sua posse, tendo confirmado, inclusive, que o 

proprietário da arma a deixou em garantia ao pagamento de uma dívida; de 

modo que tratando-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, 

afigura-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória.(Ap 

70781/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) (grifos 

nossos).

 Não há elementos destipificadores, excludentes da antijuridicidade e da 

culpabilidade.

Ante todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal o que 

faço para CONDENAR o réu Vilmar Matuszewki, qualificado nos autos, 

pelo crime previsto no artigo 16, caput, da Lei Federal 10826/2003, e 

também como incurso no artigo 12, caput, da referida Lei, pelo que passo 

a dosimetria da pena, consoante critério trifásico.

 Da dosimetria

a) Delito previsto no artigo 12, caput da Lei 10826/2003

Não havendo qualquer elemento negativo em sede do art. 59, CP, fixo a 

pena base em seu mínimo.

 Presente a atenuante da confissão, utilizada na sentença para efeitos 

condenatórios, caracteriza-se como atenuante, nos termos da Súmula 

545/STJ.

Presente a agravante da reincidência, conforme se depreende do 

Executivo de Pena de código n° 156304 em andamento nesta comarca.

 A confissão concorre com a reincidência, portanto, compenso, tanto por 

tanto, a confissão com a reincidência pelo que resta a pena em 01 (um) 

ano de detenção.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C 

DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E 

REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na 

segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da 

confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso 

especial provido. (Resp./STJ 1341370 MT, relator: Ministro SEBASTIÃO 

REIS JÚNIOR, data de julgamento 10 de Abril de 2013).

Inexistindo causas de aumento, tampouco causas de diminuição, a pena 

definitiva resta no mínimo, ou seja, 01 (um) ano de detenção.

 Quanto a pena de multa, prevista para o delito, considerando, para fins de 

coerência, a análise das circunstâncias judiciais acima empreendidas, fixo 

a pena em 10 (dez) dias-multa, em sede do art. 49, caput, CP. 

Considerando art. 49, §1°, CP, estabeleço o valor de 1/30 do salário mínimo 

o dia-multa, atentando para o art. 60, CP, dada a ausência de prova de 

suficiência econômica.

b) Crime previsto no artigo 16, caput, da Lei 10826/2003.

Quanto à pena base, reitero o posicionamento rotineiramente adotado que, 

ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do 

direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal 

garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos 

princípios da não discriminação e tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da 

democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor 

consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis 

em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, 

mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas 

circunstâncias judiciais referentes ao autor. Neste sentido, mutatis 
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mutandis:

 EMENTA: APELAÇAO CRIME. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA 

DE FOGO. NECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PENA-BASE. 

INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. AFASTAMENTO. 1 - Para que possa haver a 

incidência da majorante do emprego de arma, imprescindível a sua 

apreensão e respectiva perícia, dada a necessidade da certeza da 

existência da arma e do seu potencial lesivo, afastando-se, com isso, a 

possibilidade de - inclusive - se tratar de arma de brinquedo, ou até mesmo 

outro artefato que por equívoco a vítima confunda com arma. O temor 

causado na vítima, pela percepção do provável emprego de uma arma de 

fogo, não se presta para fazer incidir a majorante, pois a grave ameaça já 

integra o próprio tipo penal, sendo a ele inerente. 2 - A culpabilidade na 

dosimetria da pena-base leva em conta a graduação/intensidade do dolo, 

porque a presença deste ou a consciência (livre) da ilicitude já foram 

verificadas em momento anterior, pois, se ausentes estivessem sequer se 

cogitaria em graduar a pena (pela presença de exculpante). Logo, não 

cabe valorar negativamente - como circunstância judicial - a culpabilidade 

pela simples presença da consciência da ilicitude (pressuposto para 

aplicação da pena). 3 - Em delitos patrimoniais consumados, a não 

recuperação do bem não constitui motivo idôneo apto a fundamentar a 

exasperação da basilar, porque inerente ao tipo penal em questão. 4 - A 

personalidade do agente não pode ser interpretada em desfavor do 

condenado, tendo em vista que por estarmos diante do Direito Penal do 

Fato e não do Direito Penal do Autor, o que se pune é a conduta do agente 

e não a sua forma de ser. 5 - Para que o juiz arbitre um valor mínimo de 

indenização à vítima (art. 387, IV, CPP) deve proporcionar todos os meios 

de prova admissíveis em favor dos envolvidos - a vítima e, especialmente, 

o réu (para que não haja violação ao contraditório e à ampla defesa) -, 

bem como deve haver pedido expresso nesse sentido, sob pena de 

violação aos princípios da correlação e da congruência entre o pedido e a 

sentença. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. VOTO VENCIDO. (Apelação 

Crime Nº 70050101492, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Francesco Conti, Julgado em 06/11/2013)

 “FURTOS. INDÍCIOS. PRESUNÇÕES. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. 

PROVA INSUFICENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. 

POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE 

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1. Os 

argumentos da sentença demonstram, em seu cotejo com a prova 

produzida que a absolvição de alguns delitos denunciados foi baseada no 

in dubio pro reo, vez que vedada a condenação com base em meros 

indícios ou presunções. 2. O reconhecimento das atenuantes na 

dosimetria da pena, ainda que a pena base esteja fixada no mínimo legal, 

não consiste faculdade discricionária do magistrado, mas em direito 

público subjetivo dos condenados, sendo, portanto, indisponível. Redução 

aquém do mínimo. 3. A exasperação da sanção sob a rubrica de maus 

antecedentes sem sentença penal condenatória e a personalidade do 

agente, é argumento que vem sendo rejeitado por esta unidade judiciária, 

por valorar aspectos subjetivos da vida do autor do delito, e não as 

circunstâncias fáticas que circundaram o mesmo. A retomada deste tipo 

de concepção acaba por reeditar o autoritário direito penal do autor, 

erigido sob os postulados da periculosidade, em detrimento ao direito penal 

do fato. Recurso ministerial improvido. Recurso defensivo provido.” (grifos 

nossos - TJRS, Ap. Crim. 70013183983, 5ª Câm. Crim. Rel. Des. Aramis 

Nassif, d.j. 25.10.06)

 PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO QUALIFICADO PELA REINCIDÊNCIA. 

COM A ENTRADA EM VIGOR DA L. 10.826/03, A FORMA QUALIFICADA 

PELA REINCIDÊNCIA, PREVISTA NA L. 9.437/97, PERDEU SUA VIGÊNCIA, 

MESMO PARA OS FATOS PRATICADOS SOB SUA ÉGIDE, POIS O NOVO 

DIPLOMA CONSTITUI-SE EM NOVATIO LEGIS IN MELLIUS EM RELAÇÃO 

AO ANTERIOR. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. NÃO PODEM 

EXASPERAR A BASE, POR REVITALIZAREM O SUPERADO DIREITO 

PENAL DO AUTOR E CONSTITUÍREM BIS IN IDEM. PERSONALIDADE E 

CONDUTA SOCIAL SUA VALORAÇÃO NEGATIVA VIOLA O PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA NÃO-INVASÃO DA INTIMIDADE. Negaram 

provimento ao apelo ministerial, declarando a extinção da punibilidade pela 

prescrição intercorrente (unânime).“ (grifos nossos, TJRS, Ap. Crim. 

70002761104, 5ª Câm. Crim. Rel. Des. Amilton Bueno de Carvalho, d.j. 

25.10.06)

 Quanto aos antecedentes, culpabilidade, circunstâncias e motivos nada 

há em desfavor produzido nos autos.

 Considerando as consequências, nada há em desfavor, ressaltando-se a 

possibilidade de aferição discricionária das circunstâncias judiciais, desde 

que fundamentada. Neste sentido, TJRS, Ap. Crim. 70013139910, 7ª Câm. 

Crim., Des. Rel. Marcelo Bandeira Pereira, d.j. 23.03.06:

 “FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA. PENA-BASE. MULTA. Na fixação 

da pena-base, valendo-se das circunstâncias ditas judiciais, deve o 

julgador levar em conta tudo o que os autos oferecerem para correta 

individualização da sanção, estabelecendo juízos de certo modo 

discricionários, a partir de suas máximas de experiência pessoal. 

Inexigível, assim, para positivação de personalidade com traços 

anti-sociais, que emerge dos alentados antecedentes, perícia própria. 

Redução, no caso, da pena-base fixada na sentença. A pena pecuniária, 

prevista cumulativamente no tipo penal, não tem como ser dispensada pelo 

juiz na sentença condenatória. Pena que não ofende princípio 

constitucional algum. Extensão da decisão ao co-réu não-apelante, para o 

qual tecidas as mesmas ponderações que justificaram a pena imposta ao 

apelante, com a distinção, ainda, de que não ostentava antecedentes. Por 

maioria deram parcial provimento ao apelo para redução das penas 

privativas de liberdade e pecuniária. Decisão estendida a réu 

não-apelante”. (grifos nossos)

 No mesmo sentido, STF, HC 116531, d.j. 28.05.2013:

 EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 

DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06.CAUSA DE AUMENTO DE 

PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL 

DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS 

DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa 

discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos 

esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação 

da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das 

provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria 

das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da 

constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de 

eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de 

aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente 

à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da 

pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias 

anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a 

fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, 

salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da 

pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais 

brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por 

restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, 

e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto 

dosimétrico, por ser crime sem vítima individualizável.

 Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para 

a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da 

culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena 

base em 3 (três) anos de reclusão.

Presente a atenuante da confissão, utilizada na sentença para efeitos 

condenatórios, caracteriza-se como atenuante, nos termos da Súmula 

545/STJ.

Presente a agravante da reincidência, conforme se depreende do 

Executivo de Pena de código n° 156304 em andamento nesta comarca.

 A confissão concorre com a reincidência, portanto, compenso, tanto por 

tanto, a confissão com a reincidência pelo que resta a pena em 01 (um) 

ano de detenção.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C 

DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E 

REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na 

segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da 

confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso 

especial provido. (Resp./STJ 1341370 MT, relator: Ministro SEBASTIÃO 

REIS JÚNIOR, data de julgamento 10 de Abril de 2013).

Inexistindo causas de aumento, tampouco causas de diminuição, a pena 

definitiva resta no mínimo, ou seja, 03 (três) anos de reclusão.

 Quanto a pena de multa, prevista para o delito, considerando, para fins de 

coerência, a análise das circunstâncias judiciais acima empreendidas, fixo 

a pena em 10 (dez) dias-multa, em sede do art. 49, caput, CP. 

Considerando art. 49, §1°, CP, estabeleço o valor de 1/30 do salário mínimo 

o dia-multa, atentando para o art. 60, CP, dada a ausência de prova de 
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suficiência econômica.

Do concurso de crimes

Quanto ao concurso de crimes, em sendo aplicável ao caso à regra 

disciplinada no artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado, 

definitivamente, a pena de 03 (três) anos de reclusão, e 01 (um) ano de 

detenção, devendo aquela ser executada primeiro lugar, por ser mais 

gravosa.

Do direito de recorrer em liberdade

 Concedo o direito de recorrer em liberdade, máxime porque o regime de 

cumprimento de pena fixado é o aberto.

Da substituição da pena

 Ausentes os requisitos do art. 44 do CP, ante a reincidência do acusado.

 Perda da arma

 Nos termos do art. 91, inc. II, alínea ‘a’, CP, declaro a perda das armas. 

Nesse sentido, STJ, REsp 1133957 / MG, d.j. 18.12.12:

 RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BENS 

APREENDIDOS. PERDA DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO. EFEITO 

AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. ART. 91, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. 

IMPRESCINDÍVEL EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO, PARA 

EFETIVAMENTE POSSIBILITAR A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. 

RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem manteve decisão do juízo de primeira instância que 

determinou a restituição de bens apreendidos, utilizados na prática de 

tráfico ilícito de entorpecentes, por não ter sido decretada a perda dos 

bens quando prolatada a sentença condenatória.

2. A perda dos instrumentos e produtos do crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes, em favor da União, é efeito automático da condenação 

(art. 91, inciso II, do Código Penal).

3. No entanto, ao prolatar a sentença, ainda que automática a perda

dos bens, o juiz sentenciante deve manifestar-se a respeito, para que, 

efetivamente, possa ocorrer a transferência de propriedade, a teor do art. 

48, caput, da Lei n.º 10.409/02, em vigor à época da prolação do édito 

condenatório, revogado pela atual Lei de Tóxicos (Lei n.º 11.343/2006) 

que, em seu art. 63, trouxe a mesma redação. 4. Recurso desprovido

Assim sendo, CONDENO o réu Vilmar Matuszewki, qualificado nos autos, 

ao cumprimento de pena de 03 (três) anos de reclusão, pela prática do 

delito previsto no artigo 16, caput, da lei 10.826/03, e ao pagamento de 10 

(dez) dias-multa, bem como ao cumprimento de 01 (um) ano de detenção, 

pela prática do crime previsto no artigo 12, caput, da referida Lei 

(10826/2003), vedada a substituição, concedendo-lhe o direito de recorrer 

em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do art. 

15, inc. III, CF/88; Remeta-se a arma e munição ao Comando do Exército; 

forme-se o guia de execução penal, remeta-se ao Juízo da Execução 

Penal e enfim arquive-se.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 148558 Nr: 151-69.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

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

 Intimação do réu, por meio de seu advogado constituído, para que 

apresente alegações finais, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124858 Nr: 2284-55.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hudson Arão de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HUDSON ARÃO DE SOUZA, Cpf: 

05218524123, Rg: 2537407-9, Filiação: Marilia Arão de Souza, data de 

nascimento: 21/12/1993, brasileiro(a), natural de Pimenta Bueno-RO, 

carpinteiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia 

a Vossa Excelência a pessoa de HUDSON ARÃO DE SOUZA pela prática 

do crime previsto no artigo 306, § 1º, e artigo 298, inciso III, todos da Lei 

Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Despacho: Vistos.1. Ante parecer retro, homologo pedido ministerial 

deferindo a citação via editalícia do réu Hudson Arão de Souza.2. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Edilene Ferreira 

Duarte Sandmann, digitei.

Alta Floresta, 14 de dezembro de 2017

Rafaela Aquino Antunes Maciel Nazário Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125606 Nr: 2750-49.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei José Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16889-B

 Vistos.

 Por readequação da pauta, redesigno audiência anteriormente designada 

para o dia 26.02.2018 às 15h30min.

 Intimem-se. Cumpra-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 152915 Nr: 2507-37.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

 Vistos.

 Por readequação da pauta, redesigno audiência anteriormente designada 

para o dia 26.02.2018 às 16h00min.

 Intimem-se. Cumpra-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 153937 Nr: 3073-83.2017.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Douglas Sorge Xavier, Luis Carlos 

Calderelli Nanni, Luiz Olavo Sabino dos Santos, Vanderlei Roberto Stropp 

Martin, Nilton do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo da Silva Monteiro - 

OAB:3301

 Decisão

Autos de cód. 153937

 1) Presentes os requisitos do artigo 354, CPP, designo audiência para a 

inquirição das testemunhas Renan Zacarin Moreira e Aparecido José 

Tavares para o dia 25.01.2018 às 13h45min.

2) Comunique-se a designação do ato para o juízo deprecante.

3) Intimem-se.

4) Cumpra-se.

Alta Floresta, 5.9.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 100648 Nr: 2164-17.2012.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Carvalho da Silva, Loriano Batista de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16889-B

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara, quanto a volta das missivas 

solicitadas às fls. 321.

Considerando a volta da missiva sem cumprimento, em relação a 

testemunha da defesa Juliana de Lima, como denota-se às fls. 316, 

INTIME-SE a Defesa para manifestar no que entender de direito.

Após, façam conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 152741 Nr: 2419-96.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deyvison Gonçalves Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BETO ROSSI - 

OAB:14735

 .Ex positis:1) Rejeito as teses defensivas preliminares.2) Deixo de 

apreciar os argumentos de ausências de provas e desclassificação do 

fato, por se confudirem com o mérito, pois, serão confrontados em 

momento oportuno.3) Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 20/02/2018 às 14h00min;4) Intimem-se;5) Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 153015 Nr: 2556-78.2017.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Lodi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Zardo Bueno - 

OAB:17.551/MT, Jacson Marcelo Nervo - OAB:12.883, João Paulo 

Fanhani Alves - OAB:17.046/MT

 1) Presentes os requisitos do artigo 354, do Código de Processo Penal, 

designo audiência instrutória da testemunha Milton Gaetano Neto para o 

dia30.01.2018 às 15h25min.

2) Comunique-se a designação do ato para o juízo deprecante.

3) Itimem-se.

 4) Cumpra-se.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002071-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

SANDRA MARIA LEITE CAVALCANTE OAB - 950.896.161-91 

(REPRESENTANTE)

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002071-61.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: LEILAINE HUBNER REPRESENTANTE: SANDRA MARIA LEITE 

CAVALCANTE EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos. Verifico que a 

Parte Autora manejou recurso de apelação ao ID. 10879553. Por não ter 

sido realizada a citação da parte requerida, desnecessária sua intimação 

para apresentar contrarrazões, nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. 

IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DA 

CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. DESNECESSIDADE 

DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRA-RAZÕES. 1.Os embargos 

de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já 

decidida. 2. Indeferida a petição inicial sem que houvesse citação do réu, 

desnecessária se torna sua intimação para apresentar contra-razões, já 

que ainda não efetivada a relação processual. 3. Embargos de declaração 

rejeitados (STJ - EDcl no RMS: 15989 RJ 2003/0034815-7, Relator: Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:17/08/2006, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 25.04.2007 p. 29.) Portanto, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

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

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

CNGC. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de janeiro de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90664 Nr: 5021-07.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO PACHE

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido pela exequente (até 

14 de agosto de 2019), tendo em vista o parcelamento da dívida.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se, devendo a exequente 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, informando se a parte executada 

cumpriu a obrigação, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

pagamento com a consequente extinção da presente execução e 

levantamento das penhoras eventualmente existentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108380 Nr: 3839-78.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

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

OAB:12644/MT, Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 37).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

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

NCPC e Súmula 314 STJ, podendo o Requerente a qualquer momento 

solicitar o desarquivamento para as diligências necessárias.

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

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4864 Nr: 15-78.1994.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Chiquitin
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Messias Moreira Lamar, Maura Pinto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laércio Salles - OAB:4194-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende o petitório de fl. 91, instruindo com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5824 Nr: 87-60.1997.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Lemos, Zenaide Vanzella 

Lemos, Elaine Débora Bosi, Navilio Pedro Bosi, Vitor Paulo Bosi, Narciso 

Francisco Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende o petitório de fls. 267, instruindo com o demonstrativo discriminado 

e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 117251 Nr: 5355-02.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Fábio Joanucci

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

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

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

Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação de fls.273/274, DETERMINO a expedição de Ofício 

ao INSS, com URGÊNCIA, para que proceda a alteração do benefício de 

auxílio doença (espécie 31) para aposentadoria por invalidez (espécie 92), 

conforme sentença de fls.260/263 transitada em julgado, com pagamento 

de todos os valores por ventura não quitados me favor do autor: Marcos 

Fábio Joanucci, CPF nº 688.923.731-53.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137063 Nr: 1425-05.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Bezerra de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia Coopeativa 

Central em Liquidação

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 67.

 Abre-se vista à Parte Ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca da inclusão de José Alves de Souza no 

polo passivo da demanda.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59703 Nr: 4289-94.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abgail de Almeida Carlini-ME

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Vistos.

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

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 78/79.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64843 Nr: 4349-33.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Casagranda Derivados de Petróleo Ltda, Antonio 

Sanches Espelho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Maria 

Izaura Dias Alfonso, Manuel Lourenço Esteves

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

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

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

OAB:5091-B, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Procurador 

do Município de Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Intime-se os Embargados para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre os embargos declaratórios opostos(fls.210/216), 

nos termos do artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65960 Nr: 5608-63.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Ferraça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Delicato

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo de Souza Ramalho - 

OAB:135964/SP

 Vistos.

Trata-se de ação nominada de “Ação Ordinária de Rescisão Contratual C/c 

com Pedido de Tutela Antecipada Via Liminar “Inaudita Altera Pars” de 

Imissão na Posse” ajuizada por GILBERTO FERRAÇA em face de DORIVAL 

DELICATO, todos qualificados nos autos.
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Entre um ato e outro, as Partes celebraram um acordo (fls. 172/173).

À fl. 175 foi determinada a suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Conforme certidão de fl. 178 a Parte Autora, intimada para manifestar-se 

acerca do cumprimento do acordo celebrado, permaneceu inerte.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Inicialmente, tendo em vista a inércia da Exequente presumo cumprida a 

obrigação, logo, homologo para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo celebrado entre as partes (fls. 172/173) e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais “pro rata”, tendo em vista que as Partes não 

acordaram acerca de qual das Partes arcaria com o pagamento das 

custas processuais. Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, 

caberá ao Promovido, conforme acordado no item “2” de fl. 172v.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104988 Nr: 179-76.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Fagundes Florentino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

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

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

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114083 Nr: 2542-02.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Rodrigues Junior

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do novo 

Código de Processo Civil (NCPC), para DECLARAR como devido o valor 

total de R$ 30.636,72 (trinta mil seiscentos e trinta e seis reais e setenta e 

dois centavos), calculados em 02 de 2017.Em razão da sucumbência, nos 

termos do artigo 85, §2º do NCPC, condeno a Embargada ao pagamento 

das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o excesso de execução R$ 24.739,91 (vinte e 

quatro mil e setecentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), 

observado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 98 do atual CPC. Certificado 

o trânsito em julgado, intime-se a parte exequente para que apresente os 

seus dados bancários para o deposito judicial do valor objeto da presente 

execução. Consigno ainda que, no feito executivo, haverá a expedição de 

RPV, sem a intimação da Procuradoria acerca da homologação do valor 

apresentado, eis que já o fez, através dos presentes Embargos.Após, 

quanto aos presentes Embargos, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139062 Nr: 2472-14.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jenaina Rodrigues da Silva, SRdSP

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

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, em 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 48, I do Novo Código de Processo Civil.Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor pretendido, ficando suspensas tais 

condenações, em face do disposto nos artigos 11, § 2º, e 12, amos da Lei 

nº 1.060/50, por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária 

Gratuita.Incabível o reexame necessário, por não haver sucumbência 

estatal.Publique-se e registre-se.Intimem-se. Após o trânsito em julgado e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000122-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ORNELAS DO AMARAL SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000122-65.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ELIANE ORNELAS DO AMARAL SAMPAIO Vistos. Intime-se a 

parte autora para que recolha as custas processuais, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do 

mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 238427 Nr: 15106-51.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicanora Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelice José de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, acerca da certidão do oficial 

de justiça encartada em fls. 44, abaixo transcrita: "Certifico que diligenciei 

à Rua Filomena Magalhães, nº. 119, Vila Ceará, Aragarças - GO, e lá 

estando não foi possível proceder à citação de ADELICE JOSÉ DE LIMA, 

uma vez supostamente faleceu no ano de 2005, conforme informação da 

viúva, Sra. Zelma Cardoso dos Santos. Assim devolvo para os devidos 

fins.

Sérgio Marques Rocha Lima

 Oficial de Justiça

 Mat. 9567"
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 785 Nr: 71-52.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE MOURA, WANDERLEY LUTZ

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

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 507 Nr: 173-45.1994.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Jomavi de Rezende, Messilda Vitória Cabral 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deucides Francisco da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, André Luís de Jesus Laurindo - OAB:MT 18.483-O, 

Jessica Nunes da Silva - OAB:MT 18.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 Vistos.

1.Da última petição juntada nos autos deflui-se que o suposto invasor é 

diferente daquele que compôs o polo passivo na ação de reintegração de 

posse, pelo que, atento aos limites subjetivos da coisa julgada, os pleitos 

de fls.1.052/1.053 não têm cabimento neste feito. Assim, INDEFIRO-OS.

2.AGUARDE-SE o saneamento dos autos de CÓD.178909. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186124 Nr: 7197-26.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea Maria de Castro, Aparecida de Fatima Pereira da 

Silva Menezes, Alvaricio Normanha da Silva, Antonio Joaquim da Silva, 

Claudionor Luis Freitas Dominguês, Brigida Pereira da Silva, Indalécio 

Aguiar Oliveira, Adão Gonçalves Coelho, Joaquina Angelica de Oliveira, 

Antonio Rodrigues de Oliveira, Francisco Luiz de Assunção, Francisco 

Vitorino Rocha, Ronair Pessoa Magalhães, Walter Luiz Teixeira, Luiz Davi 

Barbosa, Maria de Fatima da Mata, Manoel Ferreira de Santana, Severino 

de Sousa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Vistos.

1. INTIME-SE o requerente para apresentar planilha atualizada do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221679 Nr: 3871-87.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Bueno Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS.

1. Diante da alegação de prescrição contida na manifestação de fls. 

152/153, INTIME-SE a parte contrária para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias, com fundamento no art. 10 do CPC/2015.

2. Decorrido o prazo com ou se manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para ulterior deliberação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 237610 Nr: 14547-94.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Nilson Nardes Gomes, Jose Miguel Nardes Gomes, 

Antonio do Desterro Nardes Gomes, Dianaru Nardes Homes de Lima, Derci 

Nardes Gomes, Pedro Nardes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA NAYARA NARDES FARIAS 

- OAB:23942/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho proferido nos autos, procedo a intimação da 

parte autora para qe junte nos autos, no prazo de 15 dias, cópias legíveis 

de suas certidões de nascimento, visando viabilizar a comparação dos 

nomes dos avós maternos com os genitores de Benedita Nardes Espírito 

Santo, bem como a juntada de outros documentos ou termos de 

declarações - com firma reconhecida- de Maria Diana Nardes Gomes ou 

eventuais outros herdeiros vivos, corroborando a veracidade dos fatos 

arguidos na inicial, nos termos do parecer do Ministério Público de fls. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 30439 Nr: 717-52.2002.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norismar Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Miranda Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607, RUBENS BORTOLI JUNIOR - OAB:OAV/MT 

5.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de inventário dos bens deixados por AROLDO MIRANDA 

MATOS, falecido em 28 de Abril de 2002.

2. A companheira do de cujus, NORISMAR GOMES DE OLIVEIRA, foi 

nomeada como inventariante, vide fl. 11.

3. À fl. 177 foi determinada a intimação pessoal da parte autora para dar 

andamento ao feito.

4. Consta certidão informando que o autor foi intimado e permaneceu 

inerte, vide fl. 179.
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 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Considerando a inércia da parte requerente que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

 7. Dessa forma, diante do manifesto desinteresse do Requente pelo 

regular andamento do feito e, considerando que o processo não pode se 

eternizar por falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC.

8. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias (§1º, art. 485, CPC).

9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 86936 Nr: 934-51.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Araújo Rocha Carvarsan, Ana 

Paula de Araújo Rocha, Cristiano de Araújo Rocha, Rosana Pereira de 

Araújo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Elisangela Hasse - OAB:8689/MT, Nilton Massaharu 

Murai - OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos Grespan Júnior - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Pontual Brotherhood 

- OAB:28790/DF

 VISTOS.

1. Diante do pedido de fl. 185, DEFIRO a penhora do imóvel matriculado sob 

nº. 11.496, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis - CRI de 

São Felix do Araguaia/MT, e por consequência, DETERMINO a lavratura do 

termo de penhora pela Escrivã, nos exatos termos dos arts. 838 e 845, § 

1º, ambos do CPC/2015.

 2. Para fins de presunção absoluta de conhecimento por terceiros da 

referida penhora, cabe ao exequente proceder a averbação junto à 

matrícula do bem, CRI local (art. 844 CPC/2015).

3. Efetuada a penhora (lavratura do termo), INTIME-SE a parte executada, 

e seu cônjuge, se houver (art. 842 CPC/2015), para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 847 

CPC/2015.

 4. Havendo manifestação da parte, INTIME-SE à exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, (§ 4º, art. 847 CPC/2015).

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97293 Nr: 2279-18.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Araújo Rocha Carvarsan, Ana 

Paula de Araújo Rocha, Cristiano de Araújo Rocha, Rosana Pereira de 

Araújo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Antônio Paulo Zambrim Mendonça - OAB:MT 6.576, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos 

Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alancardé Ferreira de 

Almeida - OAB:12.464/DF, Iran Amaral - OAB:8547/DF, Sandro 

Pontual Brotherhood - OAB:28790/DF

 VISTOS.

 1.Em que pese a petição do exequente de fls.334/335, apesar dos 

poderes coercitivos inerentes ao magistrado (art. 139 e ss. CPC/2015), 

neste momento é totalmente desarrazoado deferir tais pedidos. Isso 

porque, a execução está apenas se iniciando nestes autos (fls. 328), ao 

passo que ainda não houve todas as medidas a fim de haver a satisfação 

do crédito, conforme previsto no art. 831 e ss. CPC/2015, além de que a 

execução deve ser pautada no princípio da menor onerosidade (art. 805, 

CPC/2015).

 2.Deste modo, INDEFIRO os pedidos de fls. 334/335.

 3.INTIME-SE o exequente para dar andamento no feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. FIXO prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156036 Nr: 8228-86.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Saga Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscilene da Silva Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: klívia hanne siqueira dias - 

OAB:38309 go

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191088 Nr: 11094-62.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísio Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da manifestação de fl. 139, INTIME-SE a parte 

autora para se manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220856 Nr: 3340-98.2016.811.0004

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Sandra da Silva de Oliveira, Ailton Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nykolas Wendel de Oliveira Santos, Municipio 

de Pontal do Araguaia - MT, Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de medida protetiva para internação compulsória, ajuizada por 

SANDRA DA SILVA OLIVEIRA e AILTON CARVALHO DOS SANTOS em 

face de NYKOLAS WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS, MUNICÍPIO DE 

PONTAL DE ARAGUAIA E ESTADO DE MATO GROSSO.

2. À fl. 40 foi determinada a intimação pessoal da parte autora para dar 

andamento ao feito.

3. Consta certidão informando que os requerentes não têm mais interesse 

no prosseguimento do feito, fl. 43.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando o desinteresse dos requerentes que devidamente 

intimados, deixaram de praticar atos que lhe competiam, caracteriza-se o 

abandono do feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

 5. Dessa forma, diante do manifesto desinteresse dos requentes pelo 

regular andamento do feito e, considerando que o processo não pode se 

eternizar por falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC.

6. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 
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anotações necessárias (§1º, art. 485, CPC).

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 250039 Nr: 6204-75.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Barbosa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 264892 Nr: 16109-07.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renauto Veículos & Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Antônio Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IUNES MACHADO - 

OAB:17275/GO, BRUNO OLIVEIRA RÊGO GUIMARÃES - OAB:26891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00(dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 726 Nr: 455-15.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Serrão Bastos

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando o teor da certidão de fl. 338, INTIME-SE o exequente para 

se manifestar, informando o endereço do executado a fim de que este 

seja intimado da penhora de fls. 319/326.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1504 Nr: 1065-12.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE MOURA, LORI SCHEUER DE 

MOURA

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

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de 

se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 45145 Nr: 1196-74.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Ribeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 2,50 o km rodado (dois reais e cinquenta centavos), 

quantia esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto 

ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 52585 Nr: 1673-63.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECM dos Lojista do Vestuário & Confecções de Barra 

do Garças - Coop. Sicoob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rocha de Sousa - Me, José Rocha de 

Sousa, Gesda Gentil de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 

9.030, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, Kayo 

Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, Pedro Augusto Santos de Souza - 

OAB:MT 20.350/O, Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido retro. INTIME-SE o executado para se manifestar em 

relação aos bens constritos de fls. 177/178, no prazo de 15 (quinze) dias.

2.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167707 Nr: 10547-90.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurelio de Souza Ikeda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Vistos.

1.Embora a princípio a elaboração dos cálculos seja incumbência da parte 

interessada, a determinação de fls.169/171 para que o contador judicial os 

elaborasse tem por escopo propiciar maior segurança quanto ao valor que 

efetivamente deve ser levantado em favor do exequente, evitando-se que 

a decisão seja baseada tão somente em cálculos unilaterais apresentados 

pelas partes

2.Acontece que o autor colocou o carro na frente dos bois (fls.172/178), 

tendo apresentado cálculo antes da remessa ao contador, e ainda 

acrescentou em sua planilha a incidência de juros de mora e correção 

monetária que não foram determinados às fls.169/171. Frise-se: sobre o 

valor de R$ 50.000,00 devem incidir juros e correção somente a partir de 

12/05/2017, data da decisão que fixou a multa coercitiva em definitivo, e 

não desde 2013.

3.Como se vê, o açodamento do requerente prejudicou ele mesmo, pois se 

os autos tivessem ido para o contador é muito provável, mais muito 

provável mesmo, que o processo agora já estaria sendo finalizado.

4.Dito isso, CUMPRA-SE integralmente o item 16 da decisão de fls.169/171, 

ACRESCENTANDO-SE que em relação às astreintes (R$ 50.000,00) devem 

incidir juros de mora e correção monetária somente a partir de 12/05/2017.

5.Após o decurso do prazo para manifestação das partes, conclusos. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175259 Nr: 8895-04.2013.811.0004

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMALdS, MRALdS, AJALdS, RALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de cumprimento de sentença que homologou o acordo 

entabulado pelas partes de fls. 45/46.

2. Compulsando os autos contata-se que antes mesmo da citação do 

executado a parte exequente desistiu da ação, pugnando pela extinção do 

feito (fl. 108).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Extrai-se do teor do art. 775 do CPC/2015, que o exequente tem o direito 

de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. 

Uma vez que não houve a citação, tendo em vista que a carta precatória 

sequer foi cumprida, não há de se falar em aplicação dos incisos I e II do 

mesmo artigo, ou seja, não há necessidade de concordância do 

embargante/impugnante, uma vez que não houve interposição de 

embargos/impugnação.

5.Diante do desinteresse da parte exequente no prosseguimento do feito, 

considerando que o executado sequer foi citado, HOMOLOGO a 

desistência da ação para que produza seus efeitos legais e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 775, CPC/2015.

6.Outrossim, DETERMINO que se proceda à baixa da carta precatória 

expedida com intuito de citar o executado.

7. Tendo em vista que o pedido de Assistência Judiciária gratuita 

formulado às fls. 80/82 não foi apreciado até o presente momento, 

CONCEDO a gratuidade da justiça e DEIXO de condenar o exequente ao 

pagamento das custas processuais.

8. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185216 Nr: 6457-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo Santos 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Leonel de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

 1. Cuida-se de impugnação ao valor da causa ajuizada por IMOBILIÁRIA 

PONTALESTE LTDA em face de PAULO LEONEL DE MELO, sob o 

argumento de que na ação de usucapião ajuizada por este último 

(CÓD.178909) foi indevidamente atribuído o valor de R$ 14.000,00, 

enquanto na verdade o correto seria R$ 439.500,00. Ao final, postula pela 

correção. Documentos às fls.11/21.

2. Intimada, a parte contrária se manifestou às fls.24/29. Além da 

preliminar de ausência de interesse de agir, a parte contrária ressalta que 

a área litigiosa é localizada em área urbana e tem valor inestimável. Requer 

a rejeição da impugnação.

3. Rejeitada a preliminar arguida, foram requisitados documentos da 

prefeitura de Pontal de Araguaia-MT, os quais foram juntados às fls.45/51. 

Intimadas, as partes nada requereram.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. A parte autora não logrou êxito em comprovar as suas afirmações.

6. Não obstante, conforme informação da administração tributária do 

município de Pontal do Araguaia o valor total do imóvel para fins de 

recolhimento do IPTU é de R$ 45.580,00, fl.47. Assim, levando em contas 

esses dados, únicos elementos probatórios produzidos, é esse o valor 

que deve ser atribuído à causa, em analogia ao que dispõe o art.292, IV, 

CPC/2015.

DISPOSITIVO

7. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

impugnação e RETIFICO o valor da causa para R$ 45.580,00 (quarenta e 

cinco mil e quinhentos e oitenta reais).

8. CERTIFIQUE-SE o desfecho do presente incidente nos autos principais 

em apenso, com cópia desta decisão.

9. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

10. Sem custas e honorários, já que se trata de mero incidente 

processual. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190821 Nr: 10889-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordany Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O, JUSSARA MARIA FONSECA S. LIRA - OAB:MT 

16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

1. Trata-se de mandado de segurança preventivo com pedido liminar 

movido por JORDANY PEREIRA DE SOUZA em face do COMANDANTE 

GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

2. À fl. 59 foi determinada a intimação pessoal do impetrante para dar 

andamento ao feito.

3. Consta certidão informando que o impetrante foi intimado e permaneceu 

inerte, vide fl. 63/64.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a inércia da parte requerente que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

 5. Dessa forma, diante do manifesto desinteresse do impetrante pelo 

regular andamento do feito e, considerando que o processo não pode se 

eternizar por falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC.

6. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias (§1º, art. 485, CPC).

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199856 Nr: 3657-33.2015.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Ferreira da Silva, Geraldo Júnior da Silva, 

Possidonio Aparecido da Silva, LuiZ Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique de Morais - 

OAB:GO 9.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANAURUS VINÍCIUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8216-GO

 VISTOS.

1. ACOLHO a cota ministerial de fls. 252, conforme requerido.

2. INTIMEM-SE os Autores para, querendo, manifestarem-se acerca da 

contestação de fls. 234/246.

3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227493 Nr: 7351-73.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:MT/19.142, Edyen Valente Calepis - OAB:8767/MS, FAGNER DA 

SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

1. Verifica-se dos autos, que a advogada do Autor comunicou a renúncia 

ao mandato que lhe fora outorgado (fls. 81) e que o Autor constituiu novos 

advogados às fls. 82/83.

2. Portanto, as intimações de fls. 87/90 foram endereçadas aos 

advogados renunciantes.

3. Desta feita, INTIME-SE novamente o Autor, na pessoa dos advogados 

subscritores da petição de fls. 82/83, nos exatos termos do despacho de 

fls. 85.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238209 Nr: 14954-03.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMM, Adla Cristina Menezes de Moraes, Mikaela Cristina 

Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcion Madureira Bento da Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodriges da 

Fonseca Filho - OAB:OAB/MT 5751, Claudia Costa Ferreira Fonseca 

- OAB:18.582 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Vistos.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242757 Nr: 1250-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida deixou de 

apresentar contestação, conforme certificado à fl. 21, razão pela qual, 

DECRETO A REVELIA do demandado, entretanto, deixo de aplicar os 

efeitos de presunção da veracidade das alegações do autor, haja vista se 

tratar de direito indisponível, com fulcro no art. 345, II, do CPC/2015.

2. Considerando que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

3. Em razão do disposto no art. 348 do CPC/2015, INTIME-SE a requerente 

para que especifique as provas que pretenda produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 4. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, volvam-me os autos 

conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 245321 Nr: 3051-34.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. de Jesus Farias - ME, Silvana de Jesus 

Farias

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 258057 Nr: 11508-55.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diniz Carvalho dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265001 Nr: 16168-92.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEFCP, JFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Cathedral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do CPC/2015.

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

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 20 DE 

FEVEREIRO DE 2018, às 13h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu 

advogado e NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.

3. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).

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

advogados, oportunidade em que será buscada a composição, 

ressaltando-se que o não comparecimento da parte autora acarretará o 

arquivamento do pedido, enquanto a ausência do réu importará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei 

nº. 5.478/68.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

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

 6. FIXO os alimentos provisórios à razão de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo vigente no país, que deverão ser repassados diretamente à 

Requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com o 

disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório 

dos autos.

7. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265400 Nr: 16423-50.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderaldo Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 20 DE 

FEVEREIRO DE 2018, ÀS 15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

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

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

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

CPC/2015.

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

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

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

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

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 21308 Nr: 443-59.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luiz da Silva Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:3963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON AZOLINI - 

OAB:3094/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente para informar o CPF/CNPJ do executado, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido retro.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 21741 Nr: 648-88.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO, Rafael 

Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clínica Luciana, José Carlos Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA RITA SILVA LIMA - 

OAB:29204/GO, CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - OAB:OAB-MT 

5.446, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113, JACY 

HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 6.151-A, LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 Vistos.

1. INTIME-SE os executados, por meio do patrono, para se manifestar 

quanto ao pedido de habilitação às fls. 1327/1352, no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 690 CPC/2015).

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, volvam-me conclusos 

para deliberação (art. 691 CPC/2015).

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55528 Nr: 2792-59.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Rodrigues Vilela, Márcia Castro e Silva 

Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

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

OAB:MT 5.734

 SENTENÇA.

1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ANTONIO RUBENS 

FAGUNDES PEREIRA em face de DARCI RODRIGUES VILELA e MARCIA 

CASTRO E SILVA VILELA.

2. À fl. 136 a parte exequente postula pela homologação de desistência da 

ação, uma vez que os executados quitaram a dívida, requerendo também 

o desbloqueio das contas da parte devedora.

 3. Após, os executados manifestaram concordando com a desistência (fl. 

139).

4. Após, os autos vieram-me conclusos.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Extrai-se do teor do art. 775 do CPC/2015, que o exequente tem o direito 

de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. 

Uma vez que embora citado, o executado sequer apresentou embargos, 

não há de se falar em aplicação dos incisos I e II do mesmo artigo, isto é, 

não se veri f ica a necessidade de concordância do 

embargante/impugnante.

7. Desse modo, diante do desinteresse da parte exequente no 

prosseguimento do feito, HOMOLOGO a desistência da ação para que 

produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 775, CPC/2015.

8. DETERMINO a liberação de qualquer constrição em nome dos 

executados.

8. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56455 Nr: 423-58.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 42 de 1095



 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN JOSÉ DE ARAUJO - 

OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a notícia do óbito da parte executada (fl. 194), 

SUSPENDO O PROCESSO, nos termos do art. 313, I, CPC/2015.

2. INTIME-SE a parte autora para proceder com a devida habilitação do 

espólio ou dos sucessores, no prazo de 02 (dois) meses (art.313, §2º, II, 

CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 60499 Nr: 3627-13.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Fernandes Rabêlo - 

OAB:9.031-B

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro e SUSPENDO o processo pelo prazo de 06 (seis) 

meses.

 2. Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 62184 Nr: 5311-70.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vilela, Erci Pereira Vilela, Arnaldo Vilela, Cláudia 

Helena Gonçalves Santos Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE LIMA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO CARDOSO DE REZENDE 

- OAB:17604/A, Paulo Henrique de Morais - OAB:GO 9.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$260,00 (duzentos e sessenta reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 73051 Nr: 6261-45.2007.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Nero Saboia, Renata Nero dos Santos, Gabriel 

Nero Saboia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmar Souza Saboia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA MARIA FONSECA S. 

LIRA - OAB:MT 16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando a postulação de fls. 80/81 e o lapso temporal, DEFIRO o 

pedido retro.

 2. Por conseguinte, INTIME-SE a parte exequente para promover o 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93962 Nr: 7720-14.2009.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM, ERP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdJM

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

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de execução de alimentos. Determinada a intimação pessoal 

da parte para dar andamento ao feito, constatou-se ela não reside mais no 

endereço informado na inicial (fl.144).

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Verifico que foi procedida à tentativa de intimação pessoal da parte 

requerente, mas não foi possível sua concretização, uma vez que no 

endereço informado ela não foi encontrada, conforme certidão de fl.144. 

Assim, a parte requerente descurou da sua obrigação processual de 

atualizar o seu endereço, conforme art. 274, parágrafo único, CPC/2015, 

in verbis:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

4. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. SEM custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94180 Nr: 7959-18.2009.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição juntada em fls. 92.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 104534 Nr: 9536-94.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. V. Pirani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Ribeiro Rodrigues Silva 

- OAB:MT 12.081, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabel Cristina Guarim da 
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Silva Arruda - OAB:6347/MT, Paulo Henrique Alves de Moraes - 

OAB:15409/MT

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às 

fls.332/333, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 166964 Nr: 9577-90.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. R. de Almeida Miguez - Me, Cintia Rodrigues 

de Almeida Miguez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO TAUIL ADOLFO - 

OAB:8208

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte executada, 

via matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição encartada em fsls. 86.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 166999 Nr: 9613-35.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Farias Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Anderson Adiel Postal (OAB/MT 11.844) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167904 Nr: 10809-40.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Francisco Munaro, Agatha Rocha Munaro, 

Ariadne Rocha Munaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleuma Miranda Rocha Munaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.INTIME-SE o inventariante para dizer quanto à manifestação do Ministério 

Público de fl. 177, no prazo de 10 (dez) dias.

2.Após, conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177099 Nr: 11265-53.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Moreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 Vistos.

1.REJEITO os embargo de declaração de fls.146/148, pois, conforme 

consignado na sentença, a aferição quanto à existência ou não de valores 

a serem incorporados nos vencimentos da parte autora será realizada via 

liquidação de sentença, de modo que não há falar em omissão, 

obscuridade ou contradição.

2.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179366 Nr: 1369-49.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Celuta Napolis Costa, Benedita Bertolina Silva 

Telles, Lourimar Sousa e Silva, Leonila Ribeiro de Sousa, Cibele Maria 

Conceição Lopes, Maria de Lourdes Oliveira, Laudelina Gomes Carvalho, 

Dorgentina Maria da Silva, Juarez Rezende de Souza, Darcy Alves 

Miranda, Mariana Queiroz de Almeida, Rosecleia Gonçalves de Souza, 

Benedita Carvalho Pinheiro, Idália Dourado Nápolis, Celerinda Costa Neta, 

Maria Conceição Braga dos Santos, Juanús Maria Coelho Viana, Marlucia 

Aparecida Vieira, Magnólia Souza Silva Alencar, Maria Auxiliadora Napolis 

Dourado, Deuzila de Oliveira Coelho, Célia Regina Gonçalves de Souza, 

Clemilda Vieira de Carvalho, Junair Sebastiana Coelho de Rezende, Raquel 

Costa Santos, Maria Batista Freire, Celia Maria da Silva Carvalho, Ana 

Luiza Pereira de Brito Nunes, Jorcelino Agostinho dos Santos, Wasceles 

Silva D'Abadia, Maria Luiza da Luz Carvalho, Maria Julia de Moraes, 

Juverson Agostinho dos Santos, Maria Lacemi de Souza Santos, Clarice 

Esteria Bello Grosz, Carlinho de Sousa Brito, Neusa Mingoti dos Santos, 

Luciano Barbosa de Mendonça, João Antonio Antonialli Junior, Paulo 

Antônio dos Santos, Yeda Dias Ribeiro Fante, Emilia Rios de Sousa, 

Ricardo Pereira Campos, Erisson de Oliveira Santos, Neusa Clarimeria da 

Abadia, Suzeth Taveira dos Santos, Thiago Ribeiro Maciel, Neusa Maria 

Bento, Carmelita Pereira de Oliveira, Joanita da Luz Carvalho, Maria 

Auxiliadora Lopes da Silva, Maria Iraci Pereira da Silva, Maria de Fatima da 

Silva Lima, Maria Teresinha Rippel, Uislene de Paula e Silva, Donizete 

Almeida Bento, Solange Ferreira Rodrigues, Maria Messias Ribeiro dos 

Santos, Daniel Ferreira da Silva, Maria Eloiza Pereira Leite Ramos, Moisés 

Alves do Nascimento, Maria Conceição da Silva, Ormezino Carneiro Prado, 

Andréia Vital Costa, Lázaro Pereira Marques, Flavia Martins Nápolis, 

Jorgina Lopes Marciniak, Maria Nazareth Bizutti, Genira Walker, Floracy 

Rodrigues da Silva, Maria Lazara Ferreira Silva, Aldeci Dias Santiago, 

Oduvaldo Olivieri, José Gilberto Rota, MariaTereza Alves Corado, Ari 

Dessoti, Neusa Terezinha Balestrin, Laura Kiyomi Toyama Faleiro, Darlete 

Bispo de Sousa, Elisabeth Rocha de Oliveira, Camila Scapin, Valdir 

Marcon, Maria Aparecida Vaz Andrade, José Vilar da Costa, Paulo 

Henrique Felix Palezza, Alexandre Mauricio Barroso, Angelo Aparecido 

Marim, Cleibemar Ramos dos Santos, Cleunice Volf de Oliveira, Aparecido 

Antonio Momesso, Alderi Dessoti, Ilita Ferreira Dessotto, Ruth de Sousa 

Trindade, Sebastião Napolis Dourado, Ismeria Martins Franco Napolis, 

Angela Maria Batista, Josimar Pereira Gomes, Cleide Maria de Oliveira, 

Cidalia de Oliveira, Marcos Piza Pimentel, Glaucia Maria Fernandes Alves, 

Luzia Farias Rodrigues, Rosenildes Carvalho Ribeiro, Avelina Rezende da 

Silva, Vera Aparecida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nápolis Costa - 

OAB:mt15.569, Fabiana Napólis Costa - OAB:MT 15.569, Renato de 

Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. RECEBO os embargos de declaração de fls. 552/562, uma vez que 
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tempestivos (fl. 563) e DETERMINO a intimação da parte contrária para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a 

possibilidade de efeitos infringentes, com fundamento no art.1.023, §2º, 

CPC/2015.

2. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem-me 

conclusos para análise dos embargos.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179407 Nr: 1410-16.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Alves Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

1.INDEFIRO o pedido de fls. 84/85, uma vez que as informações prestadas 

pelo médico Dr. José Luiz Lauro, fl. 94, esclarecem o impasse entre a 

porcentagem do grau de incapacidade constatado nos laudos.

 2.Deste modo, no primeiro laudo realizado em 20/03/2014 o percentual de 

incapacidade do tornozelo direito da requerente era de 50%, enquanto, na 

segunda perícia realizada em 24/11/2015, constatou-se uma melhora no 

quadro clínico, reduzindo o referido percentual para 25%.

3.Tendo em vista que o laudo é o meio de prova principal para solução 

desta lide, verifico que o processo se encontra pronto para ser julgado, 

nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

4.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias.

 5. Após, voltem-me conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186185 Nr: 7241-45.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Miriam Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Domingues de Souza

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

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

76/77, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 193132 Nr: 12463-91.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundo das Máquinas Ltda, Elvis Carvalho de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirney Valoes Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Durval Ribeiro de Gouveia 

Júnior - OAB:MT 12.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197307 Nr: 2066-36.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Medalha Ltda EPP, Márcia Beatriz 

Valoes Soares, Leticia Bontempo Brum Pires, Alex Elias, Luiz Carlos Curi, 

Maria Aprecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 VISTOS.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual.

2. Em manifestação de fl. 60 a exequente informa o pagamento integral do 

débito e requer a extinção do feito.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação retro o débito cobrado em juízo fora realmente 

quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, CPC/2015.

6. SEM CUSTAS, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Ordinária 

Estadual nº. 7.603/01 e item 2.14.5 da CNGC.

7. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206584 Nr: 7483-67.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmo da Rocha Aires, Juliano Pereira de 

Almeida, Raphael de Sousa Alves Tito, Washington Luiz Alves Tito, José 

Batista de Sousa, José Batista de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 VISTOS.

1. Diante da certidão de fls. 110, DOU POR PRECLUSA a produção de 

provas.

2. Estando o processo apto a julgamento no estado em que se encontra, 

INTIMEM-SE as partes para querendo, se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias, em atenção ao princípio da lealdade processual.

3. Por fim, objetivando evitar eventual alegação de nulidade, ABRA-SE 

VISTA ao Ministério Público.

4. Após, voltem-me concluso para julgamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207494 Nr: 8026-70.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvânia Rodrigues Noleto Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 
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OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Vistos.

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

 2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 208859 Nr: 8798-33.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Pereira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada/requerente para apresentar contrarrazões, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015. 

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 3.Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 208880 Nr: 8819-09.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo Rodrigues Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada/requerente para apresentar contrarrazões, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015. 

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 3.Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219802 Nr: 2703-50.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediuma Batista Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Gonçalves Ferreira 

da Costa - OAB:21.397/MT, Fernando Akiyoshi Moraes Hayashida - 

OAB:OAB/MT 11.758, Paulo Vinicio Porto de Aquino - OAB:14.250-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 24.Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por 

consequência, CONDENO a requerida no pagamento da complementação 

da indenização securitária em favor da requerente, correspondente ao 

valor de R$ 4.556,25 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e 

vinte e cinco centavos), devendo incidir os juros de mora a contar da 

citação (06/05/2016) e correção monetária pelo INPC/FGV desde a data do 

sinistro (07/10/2013).25.Outrossim, CONDENO a seguradora no 

pagamento do valor de R$ 710,44 (setecentos e dez reais e quarenta e 

quatro centavos) a título de reembolso pelos gastos despendidos com 

despesas médicas e suplementares, valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data de cada desembolso, observando-se os 

recibos de fl. 37, incidindo os juros de mora a contar da citação 

(06/05/2016).26.Tendo em vista a sucumbência da parte ré, CONDENO-A 

no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais FIXO 

em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85,§2º, 

CPC/2015.27.DETERMINO seja restituído à Seguradora ré eventual valor 

depositado a título de honorários periciais, cuja perícia não tenha se 

realizado. 28.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.29.Publique-se. Registre-se . 

Intimem-se.30.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225841 Nr: 6381-73.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunésio da Costa Ataídes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DENEGO 

ORDEM pleiteada, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, 

I, CPC/2015, revogando a liminar anteriormente concedida às fls. 

19/20.21.SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, conforme art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009.22.Ciência ao Ministério 

Público. 23.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias. 24.Expeça-se o necessário. 

25.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227356 Nr: 7264-20.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELHO DUQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Sylvia Maria 

de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 26.Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Requerido a incorporar à 

remuneração do Requerente WELHO DUQUES DOS SANTOS o percentual 

de até 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do 

Real para URV, bem como para condenar o Requerido no pagamento das 

diferenças pretéritas, considerando a prescrição quinquenal dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a 

ser apurado em regular liquidação de sentença, de acordo com o caso 

individual de cada servidor. 27.Os valores devidos deverão ser 

acrescidos de juros de mora e correção monetária na forma do art. 1-F da 

Lei nº. 9.494/97, já que as declarações de inconstitucionalidade nas ADIns 

nº 4.357 e nº 4.425 não abrangem a atualização monetária estipulada na 

condenação ou nos embargos, consoante se infere da leitura do RE 

870947 RG/SE, sob a relatoria do Min. LUIZ FUX, presumindo-se a 

constitucionalidade total da referida norma, até ulterior deliberação da 

Corte Suprema.28.FIXO como termo inicial de incidência dos juros de mora 

a data da citação ocorrida em 29/08/2016 e correção monetária a contar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 46 de 1095



da data do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido 

realizados os pagamentos.29.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.30.Tendo em vista a sucumbência do Requerido, 

CONDENO-O no pagamento dos honorários advocatícios, devendo o 

quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4º, 

II, CPC/2015.31.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquido, é certo que o valor da 

condenação não ultrapassará 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, §3º, 

III, CPC/2015).32.Transitada em julgado, caso nada mais seja requerido, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações devidas.33.Expeça-se o 

necessário.34.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235819 Nr: 13297-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Paulo Henrique Marques - OAB:20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido retro e, por conseguinte, DESIGNO nova audiência de 

conciliação/mediação PARA O DIA 17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2.A requeridade deverá ser citada/intimada no endereço oferecido à fl. 44.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236501 Nr: 13787-48.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER XAVIER DANTAS, JKVdSX, KHVdSX, AKVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali Brasil Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 Vistos.

1.Embora realmente atualmente exista uma tendência de que os conflitos 

sejam resolvidos na via administrativa, REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse de agir, haja vista resistência, ainda que parcial, da 

pretensão deduzida na petição inicial, em sede de contestação.

2.Não havendo outras preliminares a serem analisadas e nem tampouco 

vícios a serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

3.Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

4.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243522 Nr: 1741-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Donizete Rodrigues Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL de fls. 04/23, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos moldes do 

que dispõe o art. 485, VI, do CPC/2015.11.SEM custas e honorário 

advocatícios, por não haver sequer formado a relação 

processual.12.Após o transito em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito 

com as baixas e anotações necessárias.13.Publique-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245618 Nr: 3305-07.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. RIBEIRO DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 69.

 2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254704 Nr: 9413-52.2017.811.0004

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genilda Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delzuita Pereira Gaspar Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:MT 20.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Rodrigues 

dos Santos - OAB:MT 17.066

 SENTENÇA.

1. Considerando que as partes são capazes e devidamente 

representados nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

66/66v, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, ”b” do CPC/2015.

6. Custas conforme o art. 90, §º, CPC/2015.

 7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 260034 Nr: 12949-71.2017.811.0004

 AÇÃO:  Inc idente  de  Imped imento-> Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muhammad Nayef Muhammad Lemun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA SANTA TEREZINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 
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o seu cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1246 Nr: 1907-26.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. L. Dias Comércio Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo do Nascimento Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Fagundes 

Marques - OAB:MT 17.113

 Vistos.

1.O feito já foi extinto e a parte executada também não manifestou mais 

interesse na liquidação pelas perdas e danos, razão por que DETERMINO 

o arquivamento definitivo do feito, observando-se os trâmites necessários 

à cobrança das custas.

2.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13745 Nr: 59-33.1999.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMO SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MONTEIRO DA 

COSTA - OAB:8363/MT, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - 

OAB:MT 4198

 SENTENÇA.

1.Trata-se cumprimento de sentença.

2.É O RELATÓRIO. DECIDO.

3.Ainda no primeiro semestre do ano de 2015 começaram as buscas de 

interessados para que o feito pudesse continuar. Inicialmente tentou-se 

intimar o exequente (fl.252), que não foi encontrado. Após, intimou-se o 

seu advogado, que também nada requereu, fl.257. Por último, obteve-se a 

informação de que o demandante faleceu há mais de 06 anos, fl.262.

4.Portanto, considerando que ninguém manifestou interesse no 

prosseguimento da execução e que o feito já se encontra parado há mais 

de 30 (trinta) dias, mister se faz a sua extinção.

6.Diante do manifesto desinteresse de interessados pelo regular 

andamento do feito e considerando que o processo não pode se eternizar 

por falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

7.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8.CUSTAS e despesas pelo executado, consoante reconhecido na 

sentença. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15531 Nr: 109-59.1999.811.0004

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco General Motors S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crivania da Silva Cunha Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte requerida.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 38919 Nr: 189-47.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Cristina Caitano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENÍCIA FARIAS BATISTA SILVA, Bradesco 

Seguros S/A, Espólio de Otacílio José dos Santos, Mareuza Sinzais dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, GLAUCO DE GÓES GUITTI - OAB:10.320-B/MT, José 

Aparecido Martins Júnior - OAB:12375-A/MT, Maria Cecília Galbiatti 

de Oliveira - OAB:MT 7.814

 Em cumprimento à determinação de fls. 635, impulsiono o feito para que 

sejam intimados os executados na pessoa dos respectivos advogados 

contituídos nos autos para pugnarem o que entenderem de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ressalvada a hipótese do art. 841, §2º do 

CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 43080 Nr: 1629-78.2004.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilce Rodrigues de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA DE SOUZA MIRANDA 

SOARES - OAB:3958

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora para 

se manifestar nos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71413 Nr: 4689-54.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Benedicto de Siqueira, Zaira de Figueiredo Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Marques, Fábio Santos Vasconcelos, 

Valdeci Souza Santos, Fabiano Aparecido da Silva, Adriana Gomes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui Bueno Ferraz - 

OAB:9256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça no valor 

de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser recolhida através 

de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73252 Nr: 6442-46.2007.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Clemente - 

OAB:MT 7.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO MONTEIRO DE MAGALHÃES, 

para devolução dos autos nº 6442-46.2007.811.0004, Protocolo 73252, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 83529 Nr: 6743-56.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Mendes Pereira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Lusane Aparecido de Freitas, 

Marcia Rezende dos Santos, Bruna Cristina dos Santos Freitas, Tamires 

Santos Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 112. SUSPENDO o processo pelo período máximo 

de 01 (um) ano.

2. Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE pessoalmente a parte exequente 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

3. Uma vez que os documentos a partir da fl. 116, acompanhante da 

petição de fl. 112 são os mesmos já constante nos autos às folhas 

anteriores ao referido pedido (capa à fl. 95), sem necessidade para tanto, 

DESENTRAEM-SE e devolva-os ao subscritor.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85805 Nr: 8947-73.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Roberto Navarro Almenar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A da Comarca de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte contrária para se manifestar sobre a petição retro, no 

prazo 15 (quinze) dias.

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89513 Nr: 3396-78.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo, Jaime Adolfo - Me, Rodrigo Tauil 

Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93414 Nr: 7195-32.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constantini Rodrigues Cobranças - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Crispim Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Rodrigues da Silva - 

OAB:186287/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Fabricia Barros de Paiva Barbosa - OAB:11872/MT, Flavianne Vaz 

Andrade - OAB:MT/1.2.988, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 Considerando que restou frutífera o bloqueio de valores via sistema 

BacenJud (vide fls. 125/129), e em cumprimento à determinação de fls. 

124, impulsiono o feito para seja intimado o executado para se manifestar, 

no prazo de 05 dias, conforme §3º, art. 854, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161970 Nr: 2989-67.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Augusto Ferreira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graziela de Sá Scatambulo, José Valdoir 

Scatambulo, Rosilene de Sá Scatambulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Junior - 

OAB:5454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Borges de Matos - 

OAB:GO/30.165

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Exequente para que promova o andamento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 162510 Nr: 3733-62.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Fernando Mendes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 168477 Nr: 130-44.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonor Antonio de Freitas, Márcia dos Santos de Abreu 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Rubinaldo Maia Abreu, Eva Maria Maia Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 
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Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:GO 28.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) André 

Luiz Soares Bernardes(OAB/MT 13.613) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178909 Nr: 943-37.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Leonel de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda, Igor Borges dos 

Santos, Thiago Borges dos Santos, Sérgio Antônio Zanchett

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 Vistos.

1.Dada a correção do valor da causa, INTIME-SE a parte autora para 

proceder com a complementação das custas processuais, no prazo de 10 

(dez) dias.

2.Quanto à petição de fls.331/333, registre-se que os 15 metros a que se 

refere o art.4º do Decreto-Lei 9.760/46 são contados levando em conta o 

limite alcançado com possíveis enchentes, e não do leito do rio, de modo 

que saber se realmente o bem litigioso é ou não da União depende de 

dilação probatória.

2.Desse modo, FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora 

fornecer a documentação requerida pela União, sob pena de arcar com os 

prejuízos probatórios decorrentes de sua inércia.

3.Uma vez que já decorreram mais de 04 meses desde a última vista da 

Defensoria, unicamente com a finalidade de preservar os direitos do 

senhor Márcio Jômavi e sua mãe, bem como evitar lesão ao contraditório e 

da ampla da defesa, FIXO o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para 

manifestação.

4.Decorridos os prazos acima estabelecidos, independentemente de 

manifestação, volvam-me conclusos para saneamento.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180389 Nr: 2332-57.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maciel Martins da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

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

3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Garcia Barbosa - 

OAB:MT 17.134

 VISTOS.

1. Trata-se de cumprimento de sentença, ajuizado por MACIEL MARTINS 

DA CONCEIÇÃO em face da SEGURADORA LÍDER.

2. Em manifestação de fls. 91/93 o executado comprovou o pagamento do 

débito em questão.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Uma vez que o débito cobrado foi adimplido pelo executado, conforme 

informação retro, é medida que se impõe a extinção da obrigação.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, CPC/2015.

6. SEM custas e honorários.

 7. EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado à fl. 93 em 

favor do exequente.

 8. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188992 Nr: 9474-15.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Espirita Raio de Luz, Rita Pereira Lopes, 

Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. RETIFIQUE-SE a capa dos autos para cumprimento de sentença 

decorrente da condenação de honorários advocatícios.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 201151 Nr: 4465-38.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHdS, KCHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Fabiano Xavier da Silva(OAB/SP 217.166) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205044 Nr: 6612-37.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Fernandes de Moura, Pâmela, Deliza 

Pereira Lima, Edson Ferreira de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de ação de usucapião ajuizado por MARIA MADALENA 

FERREIRA, em desfavor de EDSON FERNANDES DE MOURA.

 2. Determinada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito 

(fl. 82), constatou-se que ela não reside mais no endereço informado na 

inicial (fl. 85).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Verifico que foi procedida à tentativa de intimação pessoal da parte 

requerente, contudo, não foi possível sua concretização, uma vez que 

não foi encontrada no endereço informado, vide fl. 85. Assim, a parte 

requerente descurou da sua obrigação processual de atualizar o seu 

endereço, conforme art. 274, parágrafo único, CPC/2015, in verbis:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. SEM custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 209713 Nr: 9386-40.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldimar Divino Dutra, Valdomiro Figueiredo 

Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Dioz Silva Neto - 

OAB:MT 19.337/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Hallex 

Sandro Mingoti Rêgo(OAB/MT 15.093) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211594 Nr: 10428-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Henrique da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eric Ribeiro Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pricila Tauil Adolf - 

OAB:16.693

 Vistos.

 1. Nos termos do art. 234, §1º, do COJE (Lei 4.964/85), DETERMINO a 

baixa dos autos à Secretaria da 1ª Vara Cível, em razão do advento do 

recesso forense e das férias regulares deste magistrado no mês de 

janeiro de 2017, devendo retornar conclusos os autos imediatamente após 

o término do período referido.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215874 Nr: 394-56.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcinéia de Godoi Pinto - Me, Dulcinéia de Godoi Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Gomes Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Rafael Luiz de Moura - OAB:19.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Diante da petição de fls. 44/46 o qual comunica o óbito da exequente, 

INTIME-SE o executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

com fulcro no art. 690 CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215874 Nr: 394-56.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcinéia de Godoi Pinto - Me, Dulcinéia de Godoi Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Gomes Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Rafael Luiz de Moura - OAB:19.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recomendação:

1. Deverá a Gestora impulsionar o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225839 Nr: 6379-06.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Aparecido de Almeida Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Aparecido Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Diante da petição da Fazenda Estadual de fl. 66, INTIME-SE o 

inventariante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227777 Nr: 7567-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:15.984, Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da impossibilidade de realização da audiência anteriormente 

designada, REDESIGNO PARA O DIA 23.01.2018, AS 16HS (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO), nos termos do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE a parte 
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Autora por meio de seu advogado e NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se 

for o caso, respeitando-se os demais termos contidos na decisão de fls. 

32.

2. CITE-SE o Requerido no endereço colhido junto ao sistema INFOJUD (em 

anexo).

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237180 Nr: 14253-42.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacilio Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT

 Vistos.

1.REJEITO o recurso de embargos de declaração, visto que não 

evidenciada por ora litigância de má-fé, estando as alegações da parte 

excipiente restritas a teses jurídicas; no que tange aos honorários, “o 

Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que ‘não 

é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de 

pré-executividade julgada improcedente’” (STJ – 2ª Turma – AgRg no 

AREsp 197.772/RJ – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 

27/10/2015, DJe 20/11/2015).

2.Decorrido o prazo do recurso cabível, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça para exame da apelação interposta pela parte 

executada.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 251624 Nr: 7418-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Orlando da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias: “Art. 1.221. Apresentada a 

contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido arguidas preliminares 

ou juntados documentos, intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 258052 Nr: 11503-33.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvis Abreu Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias: “Art. 1.221. Apresentada a 

contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido arguidas preliminares 

ou juntados documentos, intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dia; bem como se manifestar sobre os documentos 

apresentados pelo requerido às fls. 72/90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262114 Nr: 14316-33.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de ação ajuizada por CLAÚDIA MARIA ALVES JORGE.

2. Antes mesmo da citação da requerida a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 34).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. SEM custas e honorários advocatícios, uma vez que não foi formada a 

relação processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262971 Nr: 14858-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do CPC/2015.

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

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 23 DE 

JANEIRO DE 2018, às 14h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu 

advogado e NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.

3. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).

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

advogados, oportunidade em que será buscada a composição, 

ressaltando-se que o não comparecimento da parte autora acarretará o 

arquivamento do pedido, enquanto a ausência do réu importará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei 

nº. 5.478/68.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

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

 6. FIXO os alimentos provisórios à razão de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo vigente no país, ou seja, 468,50 (quatrocentos e sessenta e 

oito reais e cinquenta centavos), que deverão ser depositados na Conta 

Poupança nº 87743-2, Ag. 1308, operação 13, do Banco Caixa Econômica 

Federal, em nome de SARA DOS SANTOS FÉLIX, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, em consonância com o disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68.

7. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 267405 Nr: 17602-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Pinheiro de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de AÇÃO TRABALHISTA intentada por ROGÉRIO PINHEIRO DE 

FARIAS em desfavor de MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT, todos 

qualificados nos autos.

2. CITE-SE o requerido e INTIME-SE-O para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 335 do 

CPC/2015.

3. Deixo de designar audiência de mediação/conciliação uma vez que o 

requerido é o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT

4. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263911 Nr: 15440-51.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia Palazzo de 

Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:18294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O perigo de dano resta demonstrado, porquanto o prosseguimento da 

execução ocasionará a perda financeira da parte. Assim, a concessão do 

pleito é medida que se impõe. Deste modo, DEFIRO o pedido do requerente 

e recebo os embargos no efeito suspensivo. Intime-se o embargado para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os embargos (artigo 920, I, do 

CPC/2015), sob pena de preclusão. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164034 Nr: 5752-41.2012.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giuliano Costa de Moura, Cezário da Mata 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CHARLES ANDRE SANTOS, para devolução 

dos autos nº 5752-41.2012.811.0004, Protocolo 164034, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 265748 Nr: 16618-35.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL DEPAT REGINAL MT, Lelia Rocha Abadia Brun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Martins dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9020/MT, Sebastião Augusto Correa de Moares - 

OAB:MT-10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS ajuizada por SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM E LELIA ROCHA ABADIA BRUN em desfavor do JOÃO 

BATISTA MARTINS DOS REIS, ambos qualificados nos autos.

 Determino a citação pessoal da parte requerida, no endereço declinado 

na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO PARA O DIA 14/03/2018, às 17h00min.

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

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

CPC/2015.

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

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

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

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266091 Nr: 16837-48.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Ribeiro Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se do procedimento de apresentação de Testamento Público, que 

tem sua disciplina traçada nos § 4º do artigo 737 c/c art.735 e seguintes 

do Código de Processo Civil e pelas disposições do art. 1.876 do Código 

Civil.

Lavre-se a secretaria, o termo de apresentação do testamento, na forma 

do disposto no parágrafo único do art. 735 do Código de Processo Civil, 

em nome do requerente CRISTIANO RIBEIRO DIAS.

 A seguir, nos termos do comando do § 2º desse mesmo estatuto, 

submeta-se ao Ministério Público, a quem cumpre averiguar, na condição 

de "custos legis", sobre se foram cumpridos os requisitos essenciais do 

testamento (art. 1.876 e ss. do Código Civil), sendo tal intervenção 

necessária, consoante, inclusive, entendimento do Conselho Nacional do 

Ministério Público, no ato da Recomendação de nº 16, de 28/04/2010, cujo 

item VII do art. 5º excetua o procedimento em tela como sendo daqueles 

em que o membro do ministério público pode dispensar a participação.

Não havendo por parte do Ministério Público qualquer senão quanto à 

regularidade formal (vício externo) do testamento, fica de logo determinado 

o seu registro neste juízo, devendo-se proceder então à intimação do 

testamenteiro, que assinará, no prazo de cinco dias, o termo de 

testamentaria.

Assinado o termo de aceitação da testamentaria, extraia-se cópia do 

testamento, que deverá ser juntada aos autos de inventário ou de 

arrecadação da herança, onde testamenteiro deverá prestar contas do 

que recebeu e despendeu (§ 5º do art. 735 CPC/2015).

Defiro os benefícios da

 Int. e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267571 Nr: 17724-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Caique Rocha Bortolaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Teixeira Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado por 

ocasião da decisão inicial, passo à apreciar o feito neste sentido.

2. Ao analisar os autos, constato que o autor não recolheu as custas 

processuais tão pouco aportou ao feito prova hábil para comprovar sua 

hipossuficiência financeira, o que impede a concessão do pleito.

 3. Deste modo, deverá recolher as custas processuais, sob pena de 

extinção, conforme o disposto no item 2.14.2.1, da Seção 14 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso. A propósito:

 “2.14.2.1 – Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria 

certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do 

julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela 
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secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de Distribuição. 

(redação mantida conforme o Provimento nº 82/14-CGJ pelo Provimento nº 

91/14-CGJ)”

4. Assim, antes de proceder com a citação do Requerido, INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher as custas processuais, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem 

resolução do mérito.

5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me concluso para 

decisão.

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

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268037 Nr: 18051-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WKdAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 18051-74.2017.811.0004 - Cód. 268037

Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

o correto valor da causa, descrevendo a pretensão referente aos 

alimentos e bens a serem partilhados.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229939 Nr: 9059-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAVANELLI MOTOS MULTIMARCAS LTDA ME, 

Ana Flávia Pereira Coelho Ravanelli, Rogério Ravanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a consulta de dados realizada, via INFOJUD, conforme 

extratos anexos, abra-se vista ao exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias.

Sendo pleiteada a citação dos executados no endereço encontrado na 

consulta, expeça-se o necessário.

 Ainda, procedam as anotações necessárias, junto ao sistema processual, 

para que as intimações sejam vinculadas ao causídico, conforme pleiteado 

na manifestação retro.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 80009 Nr: 3401-37.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Francisco Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÊNIO SOLER DO AMARAL 

JÚNIOR - OAB:SP 172.787, José Antônio Fuzetto Junior - 

OAB:171.125-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 PROCESSO 3401-37.2008.811.0004 - CÓDIGO 80009

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos e, em 10 dias, 

requererem o que é de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171617 Nr: 4369-91.2013.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos, Zózimo Wellington 

Chaparral Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Barbosa Castelo - 

OAB:MT 8408, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Frente ao exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, com o respectivo 

aditamento, a fim de condenar os acusados WANDERLEI FARIAS SANTOS 

e ZÓZIMO WELLINGTON CHAPARRAL FERREIRA, pela prática dos delitos 

ora referido. Em atenção ao princípio constitucional da individualização da 

pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria da pena do réu Wanderlei Farias 

Santos: A culpabilidade do acusado é latente, visto que fora notificado 

para regularizar a situação do aterro sanitário e não o fez no prazo 

estipulado.Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade de 01 ano e 

3 meses em prestação de serviço à comunidade, no montante de uma 

hora para cada dia de condenação, observando o disposto no art. 46 do 

CP, devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor.3.5. 

Dosimetria da pena do réu Zózimo Wellington Chaparral Ferreira:A 

culpabilidade do acusado é latente, visto que fora notificado inúmeras 

vezes para regularizar a situação do aterro sanitário e não o fez no prazo 

estipulado. Em relação aos seus antecedentes, não há registros. A 

conduta social é presumivelmente boa. Não há exame criminológico nos 

autos que viabilize decifrar a sua personalidade. Desta forma, fixo a 

pena-base dos condenados em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de 

reclusão e em 50 dias multas. 3.6. Da pena de multaEm atenção ao art. 60 

c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 

1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.3.7. Do regimeFixo 

o regime inicial de cumprimento no aberto, segundo dispõe o art. 33, § 2º 

do CP.3.8. Da substituição de pena privativa de liberdade Considerando 

que as condições impostas no art. 44 do CP são favoráveis ao acusado, 

urge ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, 

quais sejam, prestação de serviço à comunidade.Neste sentir, converto a 

pena privativa de liberdade de 01 ano e 6 meses em prestação de serviço 

à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação, 

observando o disposto no art. 46 do CP, devendo o local e as condições 

serem fixadas pelo juiz executor

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252161 Nr: 7782-73.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Ferreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crefisa S/A Crédito, Financiamento & 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art.485, I, e III do 

CPC/2015.11.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 14 de dezembro de 2017CARLOS AUGUSTO 

FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252332 Nr: 7871-96.2017.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº7871-96/2017– Cód. 252332

VISTOS.

I- Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

II- Verifica-se que no caso em questão a audiência de conciliação e 

mediação é necessária, a busca pela autocomposição é a melhor forma de 

solução de conflitos e é resguardada pela Magna Carta constitucional, que 

ao assegurar no devido processo legal o direito ao contraditório e a ampla 

defesa, deixa explicito que é necessário ouvir ambas as partes do 

processo. Por mas que a parte autora mostrou negativa quanto a 

realização de tal audiência, designo para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 

17h00min (MT), audiência de tentativa de conciliação a ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação desta Comarca, na qual as partes 

deverão se fazer acompanhadas de seus advogados, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

 III- Cite-se.

IV- Intime-se.

V- Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161858 Nr: 2845-93.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oneide Alves Pimentel Siqueira, Oneide Alves 

Pimentel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 PROCESSO CÓD. 161858

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Acerca da proposta da parte autora (fls.68/71), diga o executado.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 18 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174705 Nr: 8195-28.2013.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Transportadora Vale da Serra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agência Fazendária de Barra do Garças/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Larisse 

Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 8195-28.2013.811.0004 - CÓDIGO 174705

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos e, em 10 dias, 

requererem o que é de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182883 Nr: 4587-85.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jonathan Watson Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4587-85.2014.811.0004 (CÓD. 182883)

EXECUÇÃO DE SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o total encontrado sequer custeia as providências 

burocráticas da execução, desbloqueio o valor de R$2,08. Assim, reputo 

não haver valores consideráveis para bloqueio.

 No tocante ao pedido de penhora do imóvel, conforme matrícula descrita 

às fls.135, defiro, devendo ser expedido mandado de avaliação e penhora 

do bem indicado até o limite do crédito informado, a fim de garantir a 

presente execução, lavrando-se respectivo termo. Após, intime-se o 

executado para se manifestar acerca da penhora.

Quanto ao veículo, por se tratar de bem móvel, intime-se o exequente para 

que informe a localização do mesmo, para que seja possível proceder a 

penhora.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187965 Nr: 8649-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Edvan Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO & INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 PROCESSO 8649-71.2014.811.0004 - Cód. 187965

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do artigo 

523, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte exequente, ou de tantos bens 

quanto bastem para satisfação do crédito buscado, procedendo-se à 

AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente 

o Executado, conforme §3º, 523, Código de Processo Civil, na pessoa do 

seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via BACENJUD.

 Transcorrido o prazo previsto no art. 523, Código de Processo Civil, sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.

REMETA-SE o feito ao Cartório Distribuidor para as anotações necessárias 

no Sistema Apolo, acerca da conversão desta ação em cumprimento de 

sentença.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de dezembro de 2017.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 55 de 1095



Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 201162 Nr: 4476-67.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Nova Era Ltda Me, José 

Humberto da Silva, Antônio dos Reis da Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Supermercado Nova Era Ltda Me, 

CNPJ: 11757557000198, brasileiro(a), Endereço: Rua do Orvalho, 3.441, 

Bairro: Jardim Nova Barra, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235217 Nr: 12885-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Lionésio Sousa Silva, 

Francyelle Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para no prazo CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266898 Nr: 17292-13.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani Soares Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro 

reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267157 Nr: 17447-16.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Lucimeire 

Barros Lopes Prado, Grazielly Barros do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:139482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82742 Nr: 5995-24.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA NORTE IND. E COM. DE COMP, 

ELETRONICOS LTDA, Lídia Rodrigues de Abreu Moreira, Ivonício Mendes 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISSON APARECIDO DE 

SOUZA ALMEIDA - OAB:12937/O, Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05(cinco)

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Lídia Rodrigues de Abreu 

Moreira, Cpf: 10604154100, Rg: 519.058 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

viuvo(a), comerciante, Endereço: Rua 31, Qd.63, Casa 23, Condom~inio 

Ametista, Bairro: Residencial Coxipó, Cidade: Cuiaba-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102232 Nr: 7235-77.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato André Barbosa dos Santos, Realino Ferreira dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirko Ellis Oliveira Silva, Rosineia Ribeiro Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Eromar Barbosa Belém - OAB:7003/MT, Hélio 

Fernando de Almeida Gomes - OAB:9.889/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 PROCESSO N° 7235-77.2010 CÓD. 102232

EXECUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA

SENTENÇA.

Cuida-se de Ação de Execução de Contrato de Compra e Venda proposta 

pelo requerente em desfavor do requerido, todos qualificados nos autos.

Às folhas 86 o requerente informa a satisfação da obrigação 

administrativamente pelo requerido, pugnando pela extinção do feito.

Frente ao exposto, ante o pagamento integral da dívida, acolho o pedido 

apresentado às folhas 86, e com amparo no artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, julgo por sentença com julgamento do mérito, extinta a 

presente execução.

Sem custas.

P.R.I.C

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

Barra do Garças, 19 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161679 Nr: 2605-07.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alberto Bringhenti, Fausto Almança de 

Carvalho, Willian Alves de Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tayná Maria de Sousa 

Santos - OAB:MT 16.065, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 

28.789

 Processo nº 2605-07.2012.811.0004 Código 161679

SENTENÇA

Vistos em correição
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Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

MARCOS ALBERTO BRINGHENTI, FAUSTO ALMANÇA DE CARVALHO e 

WILLIAN ALVES DE GODOI para apurar suposta prática do delito descrito 

no art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.605/98. A denúncia foi 

recebida às fls. 111 e os acusados foram devidamente citados, conforme 

fls. 122. Os acusados apresentaram defesa preliminar às fls. 124/137, 

alegando inépcia da inicial e indeferimento da pretensão acusatória.

 Designou-se a audiência, onde foi proposta e aceita a suspensão 

condicional do processo pelos réus, conforme fls. 150. Em decorrência de 

sentença proferida na ação penal cód. 173989 em face dos acusados 

MARCOS ALBERTO BRINGHENTI e FAUSTO ALMANÇA DE CARVALHO, 

revogou-se o referido benefício para ambos, prosseguindo apenas em 

relação ao acusado WILLIAN ALVES DE GODOI (fls. 229/231vº).

 Em 08 de maio de 2017 extinguiu-se a punibilidade de WILLIAN ALVES DE 

GODOI, diante do cumprimento integral das condições impostas no aludido 

benefício (fls. 244/245), continuando o processo apenas em relação aos 

demais acusados.

 A audiência instrutória foi realizada no dia 29 de março de 2017 (fls. 

238/240) com continuação nos dias 29 de junho de 2017 e 20 de julho de 

2017 (fls. 254/257). A defesa não arrolou testemunha, ouvindo-se apenas 

2 (duas) testemunhas pela acusação (fls. 240/259).

 Fixado prazo para apresentação de alegações finais sob a forma de 

memoriais, o Ministério Público pugnou pela emendatio libeli, modificando o 

tipo penal para o tipificado no art. 34, inciso III, da Lei nº 9.605/98 e integral 

procedência da exordial acusatória, com a consequente condenação dos 

réus, observando-se a reincidência de ambos (fls.261/267). Já a defesa 

pleiteou pelo acolhimento da preliminar de inépcia da inicial e que no mérito 

fossem declaradas improcedentes as acusações, absolvendo-se os réus 

(fls. 268/271).

 É O RELATORIO

Fundamento e decido.

2. Fundamentação.

2.1. Da Preliminar

Quanto a preliminar de inépcia da inicial arguida no petitório defensivo, 

esta não merece prosperar haja vista que a exordial acusatória preenche 

todos os requisitos constantes no art. 41, do Código de Processo Penal 

(CPP), não sendo o caso em tela hipótese que vislumbre a ocorrência do 

art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP).

 Concernente a Emendatio Libeli manifesta pelo Ministério Público, após 

detida análise da narrativa dos fatos evidenciada na peça acusatória, 

observa-se que a conduta praticada pelos réus se coaduna com o inciso 

III, e não o inciso II, do art. 34, da lei nº 9.605/98, uma vez que estes 

estavam transportando os espécimes apanhados por rede de malha no 

momento em que foram abordados pela polícia. Assim, trata-se da 

hipótese permissiva do art. 383, do Código de Processo Penal (CPP), com 

a consequente mudança da capitulação penal sem qualquer alteração no 

que diz respeito a pena imposta, por ser a mesma para ambos os 

dispositivos.

 2.2. DO MÉRITO

 A materialidade é a ocorrência da norma abstrata no mundo fático. No 

caso concreto o simples porte de aparelhos, petrechos, técnicas ou 

métodos não permitidos para o período da piracema, per si, já 

caracterizam o crime, sendo dispensado o uso para pescar.

 Ademais, depreende-se do auto de infração e do boletim de ocorrência 

(fls. 37/40 e 54/61), os quais atestam que à época dos fatos vigia a 

piracema, que os réus possuíam ainda em seu poder 03 (três) peixes da 

espécie filhote de tamanhos inferiores ao permitido, 1 (uma) rede de pesca 

com mais de 30 metros e 01 (um) galão que possivelmente seria utilizado 

como boia, o que restou plenamente confirmado e comprovado pelas 

testemunhas durante a fase instrutória e sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa.

 Outrossim, por ser o art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.605/98 

considerado norma penal em branco, as Instruções Normativas do IBAMA 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis) nº 12/2011 quanto ao utensílios proibidos e nº 49/2005 

quanto ao período de vigência da piracema na região, complementam o 

que aduz o referido artigo e demonstram discordância no que tange a 

conduta praticada pelos réus.

 A autoria é certa e recai na pessoa dos acusados, posto que 

confessaram perante a autoridade policial e ratificaram em juízo que 

estavam na posse dos pescados no momento da apreensão. A confissão 

é corroborada pelas provas colhidas durante o inquérito policial e pelo 

depoimento das testemunhas ouvidas em juízo.

A defesa alega a ausência de demais elementos costumeiramente 

utilizados para pesca como, por exemplo, iscas e linhas, no entanto, 

entende-se que estes seriam dispensados, no caso em tela, para a 

configuração do delito, uma vez que fora apreendido petrecho dada a sua 

proibição pela eficiência na captura de peixes juvenis e em idade 

reprodutiva, obstando assim a procriação destes e não havendo o que se 

falar em aplicação do princípio da insignificância, conforme o 

argumentado, senão vejamos:

 PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. Corte entende que é inaplicável o princípio da 

insignificância, pois "somente haverá lesão ambiental irrelevante no 

sentido penal quando a avaliação dos índices de desvalor da ação e de 

desvalor do resultado indicar que é ínfimo o grau da lesividade da conduta 

praticada contra o bem ambiental tutelado, isto porque não se deve 

considerar apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da 

conduta, mas deve-se levar em conta o equilíbrio ecológico que faz 

possíveis as condições de vida no planeta" (ut, REsp 1.620.778/SC, Rel. 

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/09/2016). Agravo 

regimental desprovido.

Assim, diante do acima exposto, não restam dúvidas sobre a autoria do 

crime ambiental, que recaem sobre os acusados.

 3. DO DISPOSITIVO:

Frente ao exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, com a respectiva 

alteração da capitulação nela prevista para a do art. 34, inciso III, da Lei nº 

9.605/98, a fim de condenar os acusados MARCOS ALBERTO 

BRINGHENTI, FAUSTO ALMANÇA DE CARVALHO, pela prática do delito 

ora referido.

 Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, passo 

a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena do réu Marcos Alberto Bringhenti

A culpabilidade do acusado é latente, visto que a pesca foi praticada em 

época proibida e com apetrechos proibidos em lei, majoro a pena em 2 

(dois) meses. Entendo que os antecedentes criminais não podem ser 

considerados neste momento para majorar a pena em observância ao 

princípio da presunção de inocência. No mais, inexistem elementos que 

desabonem a conduta social ou a personalidade do acusado. Às 

circunstâncias do crime embora danosas ao meio ambiente, não justificam 

a majoração uma vez que a quantidade de peixes apreendidas é 

relativamente pequena. Os motivos não são nobres, ficando adstritos ao 

lazer ou ganho de dinheiro, questão que faz a pena acrescida de 01 (um) 

mês.

 Desta forma, fixo a pena-base dos condenados em 01 (um) ano e 03 

(três) meses de reclusão e em 50 dias multas.

 O condenado confessou espontaneamente a autoria delitiva, portanto 

atenuo a pena em 03 (três) meses e 20 dias multa. Inexistem outras 

causas atenuantes ou agravantes, bem como causas especiais de 

aumento ou diminuição, assim torno a pena definitiva em 01 (um) ano de 

reclusão e em 30 dias multas.

 3.2. Da pena de multa

 Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo 

o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

3.3. Do regime

 Fixo o regime inicial de cumprimento no aberto, segundo dispõe o art. 33, 

§ 2º do CP.

3.4. Da substituição de pena privativa de liberdade

 Considerando que as condições impostas no art. 44 do CP são favoráveis 

ao acusado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade.

 Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade de 01 ano de em 

prestação de serviço à comunidade, no montante de uma hora para cada 

dia de condenação, observando o disposto no art. 46 do CP, devendo o 

local e as condições serem fixadas pelo juiz executor.

3.5. Dosimetria da pena do réu Fausto Almança de Carvalho

A culpabilidade do acusado é latente, visto que a pesca foi praticada em 

época proibida e com apetrechos proibidos em lei, majoro a pena em 2 

(dois) meses. Entendo que os antecedentes criminais não podem ser 

considerados neste momento para majorar a pena em observância ao 

princípio da presunção de inocência. No mais, inexistem elementos que 
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desabonem a conduta social ou a personalidade do acusado. Às 

circunstâncias do crime embora danosas ao meio ambiente, não justificam 

a majoração uma vez que a quantidade de peixes apreendidas é 

relativamente pequena. Os motivos não são nobres, ficando adstritos ao 

lazer ou ganho de dinheiro, questão que faz a pena acrescida de 01 (um) 

mês.

 Desta forma, fixo a pena-base dos condenados em 01 (um) ano e 03 

(três) meses de reclusão e em 50 dias multas.

 O condenado confessou espontaneamente a autoria delitiva, portanto 

atenuo a pena em 03 (três) meses e 20 dias multa. Inexistem outras 

causas atenuantes ou agravantes, bem como causas especiais de 

aumento ou diminuição, assim torno a pena definitiva em 01 (um) ano de 

reclusão e em 30 dias multas.

 3.6. Da pena de multa

 Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo 

o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

3.7. Do regime

 Fixo o regime inicial de cumprimento no aberto, segundo dispõe o art. 33, 

§ 2º do CP.

3.8. Da substituição de pena privativa de liberdade

 Considerando que as condições impostas no art. 44 do CP são favoráveis 

ao acusado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade.

 Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade de 01 ano de em 

prestação de serviço à comunidade, no montante de uma hora para cada 

dia de condenação, observando o disposto no art. 46 do CP, devendo o 

local e as condições serem fixadas pelo juiz executor.

3.9. Disposições gerais.

 Após o trânsito em julgado desta decisão, suspendo os direitos políticos 

dos condenados, em conformidade ao art. 15, III da Constituição Federal.

Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral.

 Condeno os réus ao pagamento de eventuais custas e despesas 

judiciais.

 Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos condenados no rol 

dos culpados.

 Observem-se as demais orientações da Corregedoria de Justiça, 

pertinentes a esta condenação.

 Publique-se,

 Registre-se e

 Intimem-se.

 Barra do Garças/MT, 14 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 164068 Nr: 5791-38.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delvair Moratelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvandro Toni, Marlos Alberto Araújo Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Vilela Giometti - 

OAB:10911-B/MT

 INTIMAÇÃO dos advogados da partes, acerca da audiência designada 

para o dia 09/04/2018 às 14:40 horas, no Juízo de Direito da 2ª Vara da 

Comarca de Cassilândia-MS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181561 Nr: 3401-27.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos, Helena Patricia Freitas, José 

Arnaldo Janssen Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir de Moraes Cajango

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maira Lice Sampaio Santana 

- OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, 

Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 194789 Nr: 400-97.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportadora e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Barratur Transportadora e 

Turismo Ltda, CNPJ: 06344615000111, brasileiro(a), Endereço: Rua 44, Nº 

399, Bairro: Setor Norte Ferroviário, Cidade: Goiânia-GO

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212399 Nr: 10905-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia Côrtes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Alves de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, DIGELSON GUEDES DE LIMA - OAB:15747, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando que a decisão de fls. 87 já analisou o objeto de pedido de 

fls. 205, indefiro o pedido pelos seus próprios fundamentos.

 Intime-se o exequente para indicar bens passíveis de constrição, sob 

pena de suspensão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218366 Nr: 1857-33.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Alves de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Célia Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos.

 Intime-se pessoalmente o embargante para cumprir com a determinação 

da decisão de fls. 64/65, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do 

feito.

 Decorrido o prazo, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 231338 Nr: 9996-71.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno, Anisio José Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Anísio Bueno 

Júnior, Baltazar José de Souza, Márcia Aparecida Mendanha Bueno, 

Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 
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OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a) Citando(a):Representante (requerido): Anisio José Bueno, 

Cpf: 01678625701 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), empresário, 

Endereço: Praça Santa Terezinha N.º 230 Casa 1, Bairro: Fabrício, Cidade: 

Uberaba-MG

Representante (requerido): Anísio Bueno, Cpf: 00916765687, Rg: 225.790 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), viuvo(a), empresário, Endereço: Rua 

Jerônimo Gomes, 07, Bairro: São Benedito, Cidade: Barra do Garças-MT

Representante (requerido): Anísio Bueno Júnior, Cpf: 45236453615, Rg: 

14515796 ssp  SP F i l iação:  ,  b ras i le i ro (a ) ,  casado(a ) , 

empresário/agropecuarista, Endereço: Rua Jerônimo Gomes Nº 307, 

Bairro: São Benedito, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232954 Nr: 11177-10.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 232954

EXCUÇÃO FISCAL

Vistos.

Realizada a consulta, via sistema BACENJUD, esta restou infrutífera, 

conforme extrato anexo.

Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se a parte autora para 

se manifestar, inclusive acerca da citação da empresa executada, de 

acordo com a certidão de fls.92.

 Intime-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240603 Nr: 16747-74.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. T. dos Reis e Cia Ltda - ME, Neiva Teresinha 

dos Reis, Roberto dos Reis, Alexandre dos Reis

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 16747-74.2016.811.0004 (CÓD. 240603)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Vistos.

Considerando que o total encontrado sequer custeia as providências 

burocráticas da execução, desbloqueio os valores de R$54,04, R$71,74 e 

R$9,35. Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Oficie as cooperativas de créditos, conforme requerido às fls.85.

Após, diga o autor, no prazo de 10 (dez) dias.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 241434 Nr: 257-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLSdC, DSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Alves Canedo - 

OAB:22.542

 INTIMAÇÃO da parte executada, para que, no prazo de 05 dias, efetue o 

pagamento das custas processuais, no valor de R$ 276,40, e Taxa 

Judiciária no valor de R$ 127,22, através das Guias competentes, a ser 

expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), bem como para recolher as custas do Cartório 

Distribuidor desta Comarca, no valor de R$ 100,45, podendo o pagamento 

ser feito através de depósito bancário diretamente na conta corrente nº 

52.600-2, da agência 7140-4, do Banco do Brasil S/A. Tal providência 

deverá ser adotada, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249301 Nr: 5730-07.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Assunção da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA MARIA DA SILVA, Rangel de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓD. 249301

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Vistos.

Frente ao exposto, designo audiência de mediação/conciliação para a data 

de 07 de MARÇO, às 16:00 HORAS (horário de Mato Grosso).

Intime-se o requerido no endereço constantes às fls. 39.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Barra do Garças, 19 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 254594 Nr: 9345-05.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARD

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:15(quinze)

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Andrelino Rosa Dias Filiação: Pedro 

Rosa Dias e Flourisbela dos Santos, data de nascimento: 30/09/1943, 

brasileiro(a), natural de São felix da balsa-MA, casado(a), lavrador, 

Endereço: Rua Jaratiara, Quara 20, Lote 35, Cidade: Goiania-GO

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Vistos.

Considerando que houve um equivoco por parte da mediadora quanto à 

presença da parte Izabel Marques Dias, o que impossibilitou a realização 

da audiência solicitada, proceda-se nova intimação no endereço ofertado 

pela requerente para audiência de CONCILIAÇÃO que REDESIGNO para o 

dia 21/02/2018, às 15:00 HORAS (horário oficial de Mato Grosso), nos 

termos do art.334 do Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário.
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 Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 257790 Nr: 11330-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAFIA ABDEL KARIM ABDEL AZIZ SAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 90, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 262029 Nr: 14265-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danyary Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 35, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5999 Nr: 744-45.1996.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184

 PROCESSO 744-45.1996.811.0004 - CÓDIGO 5999

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos e para, em 10 dias, 

prosseguir com o feito.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 71483 Nr: 4780-47.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. Lima - Me, Emival Ferreira Lima

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

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silfarney Vieira do 

Nacimento - OAB:9.980B, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - 

OAB:MT 9.980-B

 Vistos.

Embora o executado sustente que houve bloqueio em sua conta 

poupança, não há nos autos comprovação de que a ordem é oriunda 

deste Juízo. Inclusive, em mais uma consulta ao sistema BACENJUD, 

realizada na data de hoje, verifica-se de acordo com o extrato anexo que 

inexiste bloqueio na Caixa Econômica Federal.

Dessa maneira, indefiro, por hora, o levantamento pleiteado às fls.89.

Acerca da manifestação do executado, diga o autor.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 88796 Nr: 2675-29.2009.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzaidem Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdyr Coelho de Sousa, Walcyr Coelho de 

Souza, Waldomiro Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A, 

GENEKSON GOMES ALVES JÚNIOR. - OAB:OAB/MT 11.721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Aureliana Carvalho Ferreira - OAB:MT 16.326, Edson 

Azolini - OAB:MT 3094, Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828, 

Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis Bento de 

Resende - OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - 

OAB:Oab/MT 6272, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 PROCESSO 12505-48.2011.811.0004 - CÓDIGO 159509

Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 154506 Nr: 6152-89.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adhemar Los Serviços de Silagem e 

Transporte, Leonardo Adhemar Los

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 6152 -89.2011.811.0004 - CÓDIGO 154506

Vistos em correição.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de penhora, 

nos termos do artigo 921, III, do Código Processual Civil, suspendo a 

execução pelo prazo de 01 (um) ano.

Dê ciência ao autor.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 154644 Nr: 6316-54.2011.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEC, VHEC, IE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - 

OAB:8337/MT, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556/B, TIAGO 

CANAN - OAB:9180/O, TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - 

OAB:11954

 PROCESSO 6316-54.2011.811.0004 - CÓDIGO 154644

Vistos.

Tendo em vista que os valores depositados a título de FGTS não são 

sacados, ressalvada algumas situações dispostas em lei, indefiro o que 

foi pleiteado neste aspecto.

Indefiro, ainda, o pedido de suspensão da CNH, assim como o bloqueio de 

cartões de crédito, por serem medidas estranhas ao caso dos autos e, 
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consequentemente, não trazerem beneficio algum à parte exequente.

Defiro a inclusão do nome do executado no cadastro restritivo de crédito 

SERASA.

Intime-se a parte exequente a trazer aos autos endereço correto do 

executado, uma vez que houve bloqueio no sistema RENAJUD.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164103 Nr: 5816-51.2012.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Fernando Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, Willian 

Yamamura - OAB:17.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 5816-51.2012.811.0004 - CÓDIGO 164103

Vistos.

Indefiro o pedido retro, pois deve a parte exequente diligenciar sobre o 

paradeiro do executado para sua devida citação.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182493 Nr: 4438-89.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Cristina Brito Jorge, Adevaldo Custódio 

Jorge

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

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 182493

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Vistos.

Considerando o acórdão proferido (fls.91/93), foi realizada a consulta de 

dados, via INFOJUD, conforme extratos anexos.

Assim, abra-se vista ao exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias.

Sendo pleiteada a citação dos executados no endereço encontrado na 

consulta, expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183662 Nr: 5220-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camilla Oliveira de Paula Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Giovani Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁUREA AMÉLIA DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 5185, Gabriel Gonçalves dos Reis - OAB:MT 20.062, 

Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 5220-96.2015.811.0004 - CÓDIGO 183662

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos e para, em 10 dias, 

prosseguir com o feito.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184338 Nr: 5755-25.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalva Dias de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 5755-25.2014.811.0004 - CÓDIGO 184338

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos e, em 10 dias, 

requererem o que é de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187965 Nr: 8649-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Edvan Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO & INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 Intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do artigo 

523, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202088 Nr: 5001-49.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASBdF, NCBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenir Pinto da Silva - 

OAB:MT 12.658

 Intimação da exequente para manifestar-se no feito, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, III, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 236575 Nr: 13846-36.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Faculdades Cathedral de Ensino Superior, Sandro Luis 

Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusdet Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 236575

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de penhora, 

defiro o requerimento retro, e, nos termos do artigo 921, III, do Código 

Processual Civil, suspendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 15 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252226 Nr: 7825-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 CÒDIGO 252226

Vistos.

Tendo em vista que não há indícios de juntada aos autos o termo de 

acordo entabulado entre as partes, intime-as para comprovar a resolução 

da lide.

 Após, conclusos para homologação do acordo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268462 Nr: 18364-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Martins do Carmo, Bernardo Mazzutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DE LUTA PELA TERRA (MLT), 

JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

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

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração apresentado por GERALDO 

MARTINS DO CARMO e OUTRO, requerendo, em síntese, a oportunidade 

para se manifestar sobre o pedido de incompetência absoluta do juízo.

 É o breve relatório.

 Decido.

 A fim de se evitar nulidade no feito, sob a alegação de cerceamento de 

defesa, violação ao contraditório e ao devido processo legal, por se 

matéria de ordem pública, acolho os embargos de declaração para que 

seja oportunizado ao embargante a se manifestar acerca da alegada 

incompetência absoluta deste juízo, nos termos do §2º, art. 64 do CPC.

 Após a manifestação dos autores, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 237369 Nr: 14353-94.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norte Sul Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda, Ana Claudia M. de 

Oliveira Medicamentos Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Augusto de Figueiredo 

Coelho - OAB:MT 4.937, SANDRA MARTINS DA SILVA - OAB:7326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 28.789

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se mandado de penhora conforme requisitado às fls. 326/327, até 

o montante correspondente ao total da dívida.

Após a penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

legal, apresentar embargos à execução.

Deverá ainda ser intimado o exequente quanto ao valor da avaliação do 

bem.

Não havendo embargos ou impugnação quanto ao valor da avaliação, 

expeça-se o necessário para o leilão dos bens móveis.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 186860 Nr: 7754-13.2014.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Homero Lopes Meirelles, Marlene Magaginin, Sirlei Lopes 

Meirelles, Getulio Lopes Meirelles, Volny Lopes Meirelles, Sileni Meirelles 

Vargas, Paulo Roberto Lopes Meirelles, Izaura Brunetto, Marli Lopes 

Meirelles Tomaz, Ronaldo Bernardon Meirelles, Lilia Bernardon Meireles, 

Gloria Irene Bernardon Meireles, Ivanor Lopes Meirelles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Otacilio Lopes Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7754-13.2014 – cód. 186860

Vistos em correição

1. Trata-se de pedido de habilitação dos herdeiros necessários, a serem 

admitidos no inventário de Otacílio Lopes Meirelles, nos termos do art. 628 

do CPC, diante do falecimento da herdeira do destes a Sra. Glória Irene 

Bernardon Mireles, viúva de Valdomiro Alves Mireles, meeira do meeiro da 

herdeira do de cujus.

2. Nos termos do art. 628, §1º intimem-se as partes do inventário de cód. 

nº 6902, apenso a estes autos, para que se manifestem em 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças, 22 de março de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177956 Nr: 12232-98.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA GALBIATTI 

DE OLIVEIRA - OAB:7814, Mauricio Dantas - OAB:1353-A/PE, NAIRANE 

FARIAS RABELO LEITÃO - OAB:28135

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Municipal em desfavor de Banco Panamericano S/A , ante a inadimplência 

da CDA de nº. 116.

 Nos autos de embargo à execução fora reconhecida a nulidade da CDA, 

e consequentemente sua extinção.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.
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Considerando que, nos autos de embargos à execução, fora reconhecida 

a nulidade da CDA de n° 116, a presente execução deverá ser extinta, 

ante ao cancelamento da CDA.

 Diante do exposto, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 485, IV do CPC, visto a 

nulidade da certidão de dívida ativa.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 186857 Nr: 7751-58.2014.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Alves Meirelles, Adão Alves Meireles, Eva 

Alves Meireles, Otacilio Alves Meirelles, Jesus Alves Meirelles, Alvina 

Alves Meirelles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Otacilio Lopes Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7751-58.2014 – cód. 186857

Vistos em correição

1. Trata-se de pedido de habilitação de herdeiros necessários, a serem 

admitidos no inventário de Otacílio Lopes Meirelles, nos termos do art. 628 

do CPC, eis que os suplicantes são filhos e viúva de Telmo de Lima 

Meirelles herdeiro do de cujus.

2. Nos termos do art. 628, §1º intimem-se as partes do inventário de cód. 

nº 6902, apenso a estes autos, para que se manifestem em 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças, 22 de março de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230196 Nr: 9214-64.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucelia Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Considerando o não cumprimento da carta precatória expedida, 

redesigno para o dia 01 de março de 2018, às 13h00min (MT) audiência de 

conciliação que será realizado no Núcleo de Conciliação e Mediação.

2. Intime-se a autora, por intermédio de seu advogado, bem como, 

expeça-se nova carta para citação do requerido, conforme determina o 

art. 246, I do CPC, observando o endereço apresentado em fl. 04, 

intimando-o da data da solenidade designada, nos termos do art. 334 e 

seguintes do NCPC, a fim de compareçam na data aprazada, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório a dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do CPC).

3. Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 269284 Nr: 513-46.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVS, TAdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdSF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Em análise ao segundo requisito, a omissão paterna fragiliza o 

desenvolvimento pleno dos menores e os expõem a necessidades de 

modo possibilitar prejuízos no crescimento, isto posto, quanto maior a 

inércia do genitor, maior a exposição dos descendentes ao dano, lesão 

está que deve ser veemente repelida, em razão da proteção integral do 

menor.Assim, tendo em vista o acima exposto, presentes os requisitos 

legais, DEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela de alimentos, 

fixando-os em 50 (cinquenta) por cento do salário mínimo nacional. 

Abra-se vistas ao representante do Ministério Público, uma vez contidos 

os interesses de incapazes.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165432 Nr: 7490-64.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Carvalho Ribeiro

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

OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Vistos.

Ciente da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso na apelação nº 160972/2016 classe CNJ 198, que manteve a 

sentença de fls. 92.

Certificado o trânsito em Julgado do acórdão, arquive-se o presente feito, 

com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177315 Nr: 11522-78.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo Senna Pereira, Maria Aparecida dos Santos 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Darci Rodrigues Vilela, Judith Dias Teixeira Esteves, Charles 

Magdo Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Denise Castro Vilela - OAB:15704/MT, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Por outro lado, julgo improcedente o pedido de anulação do registro dos 

imóveis em favor do requerido Charles Magno Martins, com efeito ao outro 

requerido, Sr. Darci Rodrigues Vilela, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Tendo em vista que ambas as partes foram vencedores e vencidos, 

em conformidade com o art. 86 do CPC, as custas deverão ser divididas 

igualitariamente entre as partes, contudo, a exigibilidade entre os autores 

fica suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50, ficando ainda, 

cada parte responsável por arcar com os honorários de seus respectivos 

patronos.Transitando em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 19 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 181832 Nr: 3648-08.2014.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacobson Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 Proc. n° 3648-08.2014.811.0004 – Cód.181832

VISTOS.

 Nos termos do art.183 do CPC, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa 

de seu representante judicial, por carga ou remessa dos autos, para 

manifestar-se quanto as informações acostadas aos autos pelo 

executado as fls.29/34.

Com a juntada da manifestação, volte-me os autos conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças, 18 de novembro de 2017.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 195712 Nr: 937-93.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Martins de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cortes Imobiliária e Administradora Ltda, Izabel 

de Arruda Chaves Eboli, Lindionor de Sousa Lobo, Isolina Gomes de 

Sousa

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

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:11.055, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 

11.055, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Autos nº. 937-93.2015 – Cód. 195712

VISTOS.

1. Conforme certificado as fls. 124, o advogado da autora foi devidamente 

intimado via DJE, todavia decorreu o prazo sem manifestação juntada aos 

autos.

 2. Tendo em vista que a parte autora já fora devidamente intimada, por 

intermédio do seu patrono, sendo que este não promoveu os atos que lhe 

cabem, intime-se a autora pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dê prosseguimento ao feito promovendo os atos que lhe competem, 

sob pena de extinção, dentro dos mandamentos do art. 485, III, §1º do 

CPC.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças, 18 de janeiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 196495 Nr: 1450-61.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAR, DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

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

OAB:MT 5.734

 VISTOS.

Intime-se a parte executada por meio de seu defensor, para no prazo de 

10 (dez) dias manifestar acerca do pedido de desistência do feito, de fls. 

82/83.

 Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245303 Nr: 3033-13.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. R. Noleto Comercio, Maria Sônia Resende 

Noleto

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3033-13.2017.811.0004 – Cód. 245303

VISTOS, ETC.

Em analise dos autos, verifico que a determinação de fls.07/07v, não foi 

devidamente cumprida, eis que foi expedida carta de citação ao executado 

ao invés de remessa dos autos ao exequente para emendar a inicial, 

conforme foi determinado.

Desta forma, chamo o feito à ordem e DETERMINO o desentranhamento 

dos documentos de fls.08/16, com a devida certificação, eis que não 

atendem os comandos da determinação constante nos autos.

 Cumpra-se integralmente a determinação de fls.07/07v, INTIME-SE a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga ou 

remessa.

Com a juntada da manifestação, volte-me os autos conclusos.

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

Barra do Garças, 18 de dezembro de 2017.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 255070 Nr: 9659-48.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silviane Cavalcante da Silva Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro, MARCELO 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - 

OAB:17678/O

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

General Carneiro - OAB:, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 Assim, tendo em vista o acima exposto, ausente os requisitos legais, 

INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela. CITE-SE o Requerido 

para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir 

da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Barra do Garças, 18 de janeiro de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 256175 Nr: 10335-93.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro pedido de fls. 70.

2. Suspenda-se o feito pelo prazo postulado.

3. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, sob pena de devolução da carta precatória sem o devido 

cumprimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 19408 Nr: 525-90.2000.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adelmar Pinheiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611/MT, Renato Valério Faria de Oliveira - 

OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A, Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 VISTOS.

 Promova-se o Sr. Oficial de Justiça a avaliação dos bens constritos na 

forma do art. 870 e seguintes do Código de Processo Civil, mediante 

juntada nos autos do respectivo laudo de avaliação

Após, abra-se vistas às partes para se manifestarem, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre a avaliação, e que o exequente informe, no mesmo ato, 

sobre a intenção de adjudicar ou alienar o bem, conforme lhe é de direito, 

art. 825, I e II do CPC.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 88838 Nr: 2716-93.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Fernandes & Cia Ltda, Fernanda 

Cristine Rabelo Gueno, Carlos Henrique Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Fernandes Rabêlo - 

OAB:9.031-B, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:8987-B/MT

 Deste modo, considerando que fora efetivado o bloqueio de R$ 16.651,41 

(dezesseis mil e seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e um 

centavos), e que fora apresentado declaração do imposto de renda, em 

que se confirma que parte do valor refere-se a restituição do imposto de 

renda referentes a verba alimentar depositada no montante de R$ 

6.017,25 (seis mil dezessete reais e quinze centavos), DETERMINO o 

imediato desbloqueio desta quantia, devendo o saldo remanescente de R$ 

10.634,16 (dez mil seiscentos e trinta e quatro reais e dezesseis 

centavos) ser transferido às contas do exequente.Promova com o 

levantamento dos valores, em beneficio do executado, observando à 

conta corrente constante as fls. 107. Intime-se o exequente para que 

traga aos autos o numero da conta para deposito, bem como para que no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório, conforme 

artigo 40 da Lei 6.830/80, atualizar o débito e indicar bens passíveis de 

penhora.Intime-se. Cumpra-se expedindo alvará, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 102096 Nr: 7099-80.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Satélite Engenharia e Reflorestamento Ltda, 

Auro Lúcio Rodrigues Ribeiro, Pedro Silvério Duarte, Terezinha Aparecida 

Dela Libera Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/O, Alexandre Rodrigues da Fonseca 

Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 

MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto 

Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 98, determinando a suspensão do feito pelo prazo de 

90 (noventa) dias.

Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se o requerente para, em 10 

(dez) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Com a manifestação, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164643 Nr: 6448-77.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ouro Branco Transportes Ltda, Jeronima 

Beatriz Jesus Goveia Zampieri, Mauro Luiz Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:4.325 MT, Edmar Rodrigues de Souza Júnior - 

OAB:4325/MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - OAB:MT 

12.843

 Diante do exposto, determino que sejam os executados intimados a juntar, 

no prazo de 10 (dez) dias, anuência expressa da proprietária dos bens 

indicados as fls. 94/104. Ainda, manifestem-se quanto ao bens 

anteriormente indicados as fls. 45/76, se ainda passíveis de penhora.Com 

este nos autos, vistas ao exequente para que requeira o que entender de 

direito.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Barra do Garças, 07 

de dezembro de 2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176434 Nr: 10412-44.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neusa de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS

1. Intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, atualizar o débito e 

indicar bens passíveis de penhora da executada, sob pena de 

arquivamento provisório, conforme artigo 40 da Lei 6.830/80.

2. Transcorrido o prazo, e não havendo apresentação do cálculo 

atualizado ou indicação de bens passíveis de penhora da executada, 

arquive-se provisoriamente, nos termos do art. 40 da LEF, anotando-se o 

prazo para prescrição.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 186856 Nr: 7750-73.2014.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Lima Meireles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Otacilio Lopes Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7750-73.2014 – cód. 186856

Vistos em correição

1. Trata-se de pedido de habilitação de herdeiro necessário, a ser admitido 

no inventário de Otacílio Lopes Meirelles, nos termos do art. 628 do CPC, 

eis que o suplicante é herdeiro do de cujus.

2. Nos termos do art. 628, §1º intimem-se as partes do inventário de cód. 

nº 6902, apenso a estes autos, para que se manifestem em 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças, 22 de março de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 186859 Nr: 7753-28.2014.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LLM, Nesia Liane da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Otacilio Lopes Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7753-28.2014 – cód. 186859

Vistos em correição

1. Trata-se de pedido de habilitação dos herdeiros necessários, a serem 

admitidos no inventário de Otacílio Lopes Meirelles, nos termos do art. 628 

do CPC, eis que o suplicante é filho único de Deoclides Lima Meirelles, 

herdeiro do de cujus.

2. Nos termos do art. 628, §1º intimem-se as partes do inventário de cód. 

nº 6902, apenso a estes autos, para que se manifestem em 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças, 22 de março de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 187561 Nr: 8346-57.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ouro Branco Transportes Ltda, Mauro Luiz Zampieri, 

Jeronima Beatriz Jesus Goveia Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos, com fundamento nos 

artigos 485, IV, c/c 16, § 1º da Lei nº 6.830/80. Não incidem honorários 

porque não houve resposta da embargada.Junte-se cópia da presente 

decisão aos autos em apenso. Após, havendo o trânsito em julgado, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 196902 Nr: 1769-29.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt, Fabiano Dall Agnol, Daniela Corti, 

Camastra Comercio Administração e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

 Trata-se de executivo fiscal em que a Fazenda Pública Estadual visa à 

execução forçada de tributos devidos. O executado quitou, por via 

administrativa, o débito da CDA de nº 201413402, conforme informado 

pelo exequente, fls. 67/68.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Considerando que o executado efetuou o pagamento por via administrativa 

da CDA de nº 201413402, o processo de execução cumpriu o seu 

objetivo.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança das CDA’s de nº 201413402 em virtude do pagamento pela via 

administrativa, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Promova-se, se houver a baixa de eventual arresto ou penhora, caso 

tenha sido efetivada por este juízo.

 Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais. Sem 

condenação em honorários.

Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 206190 Nr: 7267-09.2015.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWdCeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATA DE CARVALHO SILVA, Cpf: 

01440671109, Rg: 492.637, Filiação: Marli Marcelina de Carvalho Silva e 

Vilmar Ferreira da Silva, data de nascimento: 01/11/1986, brasileiro(a), 

natural de Jussara-GO, casado(a), famacêutica, Telefone 98420-0555. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.417,49 (Um mil e quatrocentos e dezessete 

reais e quarenta e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, DEVENDO COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO, SOB PENA DE PROTESTO. INFORMO que deverão ser 

expedidas duas guias no site www.tjmt.jus.br, sendo uma no valor de R$ 

658,20 referente a custas judiciais, e a outra no valor de R$ 709,07 

referente a taxa judiciária e o valor de R$ 50,22 refere-se às custas do 

contador e distribuidor não oficializado, devendo ser quitado pessoalmente 

no Cartório/Distribuidor (Fórum) ou com depósito na conta corrente n° 

52.600-2, agência 7140-4, do Banco do Brasil..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 23 de outubro de 2017

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234319 Nr: 12252-84.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNRdES

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o requerimento de fls.47.

 2. Intime-se a requerente para, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção, comparecer em juízo e informar quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito. Deverá ainda a autora atualizar seu endereço e 

número de telefone. Advirta-se o Meirinho que a busca a autora deve se 
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limitar ao endereço que foi dado na exordial ou na última atualização, 

conforme artigo 274, parágrafo único do CPC.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 252944 Nr: 8337-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Pereira Diniz Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sipriano Ferreira de Andrade Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:14024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, em cumprimento ao que determina a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, Seção 4, Item 6.4.3.1., a Advogada da parte 

autora/inventariante será intimada via Diário da Justiça Eletrônico a enviar 

o teor das Primeiras Declarações para o e-mail da vara: bg.4cível @ 

tjmt.jus.br; a fim de, posteriormente, ser

 lavrado nos autos o respectivo Termo.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 258246 Nr: 11660-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 VISTOS

 INDEFIRO o pedido do executado, uma vez que deixou de juntar 

documentos comprobatórios do exposto na justificação. Mantenho a tutela 

provisória de urgência.

Apense-se esse feito aos autos de código 217857.

Após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266563 Nr: 17103-35.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hartus Magnus Gonçalves 

Bueno - OAB:20447/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Cumpra-se, servindo cópia deste como mandado.

 Comunique-se, via malote digital, o Juízo deprecante informando os dados 

destes autos para futuras comunicações.

 Devidamente cumprida, devolva-se com as devidas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268245 Nr: 18209-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Lopes Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o Exposto CHAMO O FEITO à ordem e revogo em partes o despacho 

retro, especificamente com relação a antecipação dos efeitos da tutela, 

eis que incabível a sua apreciação por este Juízo, devendo o autor pleitear 

a suspensão do tributo perante a Justiça Competente.No mais, persiste a 

decisão com relação às demais determinações.Intime-se, cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Barra do Garças, 18 de janeiro de 

2018.FRANCISCO NEY GAIVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 269288 Nr: 517-83.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, conforme a Lei nº 1060/50.Com 

relação ao pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 294 do NCPC, a 

tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência.A segunda, 

referente à simples evidência do direito do autor, tem seus requisitos 

elencados no art. 311 do NCPC. No caso dos autos, a inocorrência de 

qualquer dos incisos do art. 311 para os quais se admite o deferimento 

liminar da tutela de evidência impede que a esse título se conheça do 

pedido da Requerente. Sobra-lhe, portanto, a hipótese de 

urgência.Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de lesão ou do risco ao resultado útil do processo, quando não presentes 

de forma satisfatória os elementos que autorizam sua acolhida, a mesma 

deve ser indeferida.Ao menos no presente momento processual, da 

documentação juntada há de se falar na presença dos requisitos “fumus 

bonis juris” e “periculum in mora”, uma vez que é direito assegurado pela 

Constituição a paternidade responsável (art. 227, CF/88), a qual engloba a 

assistência mútua material pelos genitores aos menores, uma vez que são 

incapazes e necessitam desta prestação para o crescimento efetivo, 

desta forma não restam dúvidas de que é resguardado aos infantes o 

direito de receber alimentos maternos paternos, em que os últimos não 

vem sendo realizados.Em análise ao segundo requisito, a omissão paterna 

fragiliza o desenvolvimento pleno dos menores e os expõem a 

necessidades de modo possibilitar prejuízos no crescimento, isto posto, 

quanto maior a inércia do genitor, maior a exposição dos descendentes ao 

dano, lesão está que deve ser veemente repelida, em razão da proteção 

integral do menor.Assim, tendo em vista o acima exposto, presentes os 

requisitos legais, DEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela de 

alimentos, fixando-os em 50 (cinquenta) por cento do salário mínimo 

nacional. Abra-se vistas ao representante do Ministério Público, uma vez 

contidos os interesses de incapazes.Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 84122 Nr: 7305-65.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. P. de Souza - Me, Antônia Jacob 

Barbosa, Sandra Maria Pires de Campos, Fideles Pires de Campos, 

SANDRA MARIA MOURA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530/MT, Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4275, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Execução Fiscal nº 7305-65.2008 Cód. 84122

Vistos.

A executada vem aos autos informar que diante da restrição efetuada 

neste feito via RENAJUD, encontra-se impedida de emitir a documentação 

relativa ao licenciamento do bem junto ao Ciretran local, embora 

encontre-se com as taxas e impostos relativos ao ano de 2017 

devidamente quitados.

Conforme consta dos autos, ante o não pagamento do débito e após 

infrutíferas tentativas de penhora de bens em nome dos executados, foi 

deferida a consulta e restrição de veículos via sistema Renajud, levada a 

efeito as fls. 139/141.

Não obstante, temos que a restrição lançada nos autos impedindo a 
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circulação do bem, mostra-se excessiva. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. 

VEÍCULO DADO EM PENHORA. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA. Quanto ao pedido de restrição de circulação dos 

veículos, registro que o RENAJUD consiste em sistema de restrição judicial 

de veículos que autoriza a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário 

e o DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), permitindo a 

efetivação de ordens judiciais de restrição de veículos automotores na 

base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - 

RENAVAM. Em que pesem os argumentos da agravante, tenho que a 

concessão do pleito resulta em medida extrema, descabida no presente 

momento, em virtude da restrição total sobre o veículo. Além disso, a 

restrição de transferência do bem já se mostra suficiente ao fim 

pretendido, sendo desnecessária a imposição de medida mais gravosa. 

(TRF 04ª R.; AG 5037219-51.2016.404.0000; Quarta Turma; Rel. Juiz Fed. 

Sérgio Renato Tejada Garcia; Julg. 19/10/2016; DEJF 21/10/2016)

Assim, na presente data efetuou-se a restrição somente para 

transferência do bem, conforme comprovante anexo.

Intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca 

da exceção de pré-executividade apresentada as fls. 31/38.

Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

Intime-se. Às providências.

Barra do Garças, 19 de dezembro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234997 Nr: 12748-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruguiney Batista Cunha - 

OAB:MT 15.890

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, para apresentar a procuração citada 

na petição de fls. 72.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 104057 Nr: 9059-71.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Santos de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA MARIA FONSECA S. 

LIRA - OAB:MT 16.656

 Intimação de advogado para devolver autos.

Intimação do Advogado JUSSARA MARIA FONSECA S. LIRA

 - OAB/MT 16.656, para no prazo de 03 (três ) dias, devolver os autos em 

cartório, sob as penas do artigo 234 § 2º do NCPC (CNGC-artigo 431), em 

conformidade com o item nº 18.1.2.- do Provimento- 56/2007- CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 254371 Nr: 9202-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elielmo Elias da Silva Hussein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 Decisão

Autos de cód. 254371

1. Relatório

 Trata-se de Ação Penal, que apura, em tese, a prática de infração ao art. 

157, §2°, incisos II e III, c/c art. 14, II, todos do CP, perpetrada, em 

12.06.2017, pelo Elielmo Elias da Silva Hussein.

Da análise dos autos, denota-se que o réu foi preso em flagrante na data 

de 12.06.2017.

Em decisão de fls. 63/64, foi decretada a prisão preventiva do réu por se 

fazerem presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 todos do 

CPP.

Ademais, da consulta ao sítio do TJMT, denota-se que o réu possui 

distribuído em seu desfavor o executivo de pena sob o n° 

7591-04.2012.811.0004, cód. 165497, que tramita nesta vara, no qual se 

encontra regredido cautelarmente, pela prática deste delito no curso da 

execução penal.

Quando da audiência de instrução, postularam a Defesa e o Ministério 

Público pela requisição das imagens de segurança dos circuitos internos 

do Banco do Brasil e do Bradesco no prazo de 10 (dez) dias, de modo que 

convertido o julgamento em diligência em fl. 96.

Conforme documento de fl. 111, expedido pelo Banco do Bradesco, é 

informada a impossibilidade da remessa de imagens do circuito interno de 

segurança, vez que as mesmas foram expurgadas do respectivo sistema.

 Às fls. 117/124, é postulado pela defesa a revogação da prisão 

preventiva do réu, com a expedição de competente alvará de soltura, 

alegando excesso de prazo em razão da diligência requestada em 

audiência de instrução.

Invocado nos autos, o Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento 

do pleito defensivo, mantendo-a por seus próprios fundamentos. Em 

tempo, apresenta a desistência de prova convertida em diligência às fls. 

04 e 96, no que se refere à requisição das gravações das câmeras do 

circuito externo de segurança da agência do Banco do Brasil.

É o breve relato.

2. Do Fundamento

Aufere-se que a prisão preventiva em desfavor do réu foi expedida como 

meio de acautelar o meio social, bem como desestimular o réu à prática de 

condutas ilícitas, vez que ostenta reiteração delitiva, devidamente 

comprovada quando da extração de antecedentes criminais do sistema 

Apolo, observando a distribuição do executivo de pena de código 165497, 

que tramita nesta vara, o que demonstra a necessidade de sua 

segregação cautelar.

No referido executivo de pena, é possível constatar que o reeducando é 

multireincidente, pois ostenta condenação pelo crime de tráfico, oriunda 

dos autos de cód. 168413/Barra do Garças, e pelo crime de extorsão, 

oriunda dos autos de cód. 160696/Barra do Garças.

Aliás, inexiste excesso de prazo atribuível ao Judiciário e ao Ministério 

Público, dado que a conversão do julgamento em diligência, para 

requisição das imagens dos circuitos internos de segurança do Banco do 

Brasil e do Bradesco, originou-se também de requerimento da defesa, 

conforme se lê na ata de fl. 96:

 “As partes insistiram na vinda de imagens de segurança dos circuitos 

internos do Banco do Brasil e do Bradesco.”

3. Dispositivo

a) Indefiro pedido de revogação de prisão preventiva do réu;

b) Homologo a desistência, pelo Ministério Público, quanto à diligência 

probatória (fl. 126);

c) Como se trata de prova comum, vistas à defesa quanto à desistência 

de diligência requisitada em fl. 96;

d) Caso a defesa também desista, vistas ao Ministério Público para 

alegações finais.

Barra do Garças, 17.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 160581 Nr: 1231-53.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhaynner Rodriggo de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Relatório
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 Trata-se de ação penal em desfavor de Rhaynner Rodryggo Oliveira 

Souza pela prática do delito insculpido no art. 306, caput, c/c art. 298, III, 

ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Em audiência no dia 24/10/2014, foi ofertada ao denunciado Rhaynner 

Rodryggo Oliveira Souza a suspensão condicional do processo, pelo 

prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições contidas 

no termo de audiência admonitória (fl. 61), sendo as mesmas prontamente 

aceitas pelo réu.

Da leitura dos autos verifica-se que o réu deu fiel cumprimento as 

condições impostas, certificada em fl. 80.

 Instado a se manifestar (fl. 82) o Ministério Público pugnou pela extinção 

da punibilidade do réu Rhaynner Rodryggo Oliveira Souza nos termos do 

artigo 89, §5°, da Lei n. 9.099/95.

 2. Dispositivo

 1. Declaro extinta a punibilidade de Rhaynner Rodryggo Oliveira Souza 

nos termos do artigo 89, §5°, da Lei n. 9.099/95.

 2. Arquive-se.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207563 Nr: 8068-22.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte deliberação: A suspensão 

condicional do processo oferecida foi aceita pelo autor do fato. Assim, 

suspendo a ação penal e o prazo prescricional, bem como HOMOLOGO o 

ato respectivo forte no art. 89 da Lei 9.099/95 e desde já determino que 

eventual falha no cumprimento das condições impostas, deve ser 

imediatamente certificado nos autos e o beneficiado deve ser intimado 

para apresentar justificativa no prazo de 10 (dez) dias. Depositada a 

prestação pecuniária, no prazo de 60 dias, levante-a em favor do 

Conselho da Comunidade para que seja aplicada na prevenção do crime 

junto ao canil da polícia militar sediada em Barra do Garças , devendo ser 

realizada a imediata transferência dos valores referentes à fiança da 

conta única vinculada a este juízo, em favor da instituição beneficiada.

Providencia a correção da qualificação no sistema apolo, tendo em conta a 

cópia da identidade civil apresentada nesta audiência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 236341 Nr: 13677-49.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Gustavo Lima e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A

 1. Do recebimento da denúncia

Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP:

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 

396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do entendimento 

majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; 

Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha 

e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia 

se opera na fase do art. 396 do Código de Processo Penal.

II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 396-A do mesmo 

diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária, 

dará prosseguimento ao feito, designando data para a audiência a ser 

realizada.

III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta 

fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda 

instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser 

admitido o prosseguimento do processo-crime.

IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que 

de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. Félix 

Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10).

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia.

2. Dispositivo

a) Recebo a denúncia;

 b) Designo audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 10.05.2018, às 15h25min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 262279 Nr: 14408-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Aparecida Garcia Morais, Allan Alves 

Sousa, Reginaldo Jacinto de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Geancarlus de Souza Guterre - OAB:GO-35.193, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 Decisão

Autos 262279

1. Relatório

Trata-se de Ação Penal em que Jéssica Aparecida Garcia Morais e Allan 

Alvez Sousa são acusados pela conduta descrita no art. 33, caput, c/c o 

art. 40, inciso VI, bem como no art. 35, todos da Lei n°11.343/06, com 

implicações da Lei n°8.072/90.

1.1 Da ré Jessica Aparecida Garcia Morais

 Conforme decisão de fls. 134/135, a acusada Jéssica Aparecida Garcia 

Morais teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares 

diversas, inserida no programa de monitoramento eletrônico.

Às fls. 160/161, pelo Ministério Público é informado que a ré deixou de 

carregar tornozeleira eletrônica por diversos dias do mês de outubro, 

prejudicando o monitoramento eletrônico, oportunidade em que o membro 

do Ministério Público pugnou pela conversão da medida cautelar em prisão 

preventiva.

Em decisão proferida em 11.12.2017, de fls. 191/193, foi convertida a 

medida cautelar em prisão preventiva em desfavor da ré Jéssica 

Aparecida Garcia Morais, com a expedição de mandado de prisão.

Representada por sua defesa técnica em fl. 219, a ré comunica problemas 

com o carregador de sua tornozeleira eletrônica, informando a 

comunicação do defeito à direção da agência prisional. Apresenta, ainda, 

carta manuscrita informando o problema, com o recebimento do agente 

penitenciário Jailson André C. Silva, na data de 06.12.2017.

Às fls. 231/238, a defesa técnica da ré apresenta pedido de revogação de 

preventiva, sendo expedido contramandado, alegando não ser a ré 

responsável pela falha de monitoramento. Informa, ainda, o conhecimento 

pela direção da central de monitoramento do defeito apresentado pelo 

equipamento de monitoração eletrônica.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requer seja oficiado à central 

de monitoramento eletrônico, para que no prazo de 24 horas informe se a 

ré efetivamente compareceu na unidade prisional alegando defeito no 

equipamento.

1.2 Do réu Allan Alves Sousa

O réu Allan Alves Sousa teve sua prisão preventiva decretada quando de 

sua audiência de custódia, às fls. 133/134, para a garantia da ordem 

pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, 

tendo em vista a apreensão de quantidade significativa de droga, 11,5 

(onze quilos e quinhentas gramas) de substância análoga à maconha, 

conforme laudo de fls. 55/56. Ademais, denota-se a reiteração criminosa 

do réu quando do extrato de seus antecedentes criminais.

Em fls. 201/215, representado por sua defesa técnica, é postulada 

revogação de sua prisão preventiva, alegando ser o réu primário e 

possuidor de bons antecedentes.

 O Ministério Público, em cota ofertada em fls. 221/222, manifesta pelo 

indeferimento de pedido de revogação de prisão preventiva do réu.

 É o breve relato.

2. Fundamentação

a) Das medidas cautelares prisionais

Pela defesa da ré Jessica Aparecida Garcia Morais, é informada a prévia 

comunicação de defeito em seu equipamento de monitoramento eletrônico.
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Diante da análise de ofício n°954/2017/CPBG-MT, verifica-se que a ré 

descumpriu a condição do monitoramento eletrônico durante o decorrer do 

mês de novembro, perfazendo um total de 16h20min com a tornozeleira 

completamente descarregada.

Em contraponto, conforme pleito defensivo de fl. 219/220, a ré apresenta 

carta manuscrita com data posterior aos dias mencionados no ofício 

supracitado.

Deste modo, oficie-se à Central de Monitoramento, para que no prazo de 

24 horas informe se a ré efetivamente compareceu na unidade prisional 

alegando defeito no equipamento, conforme requestado pelo Ministério 

Público.

Em relação ao réu Allan Alves Souza, pela defesa não foi abordado 

nenhum elemento novo capaz de alterar a situação fática, sendo mantido 

os fundamentos da decisão que decretou sua prisão preventiva, pelo que 

indefiro pleito contido às fls. 201/215, mantendo a preventiva por seus 

próprios fundamentos.

b) Do início da instrução

 A ré Jéssica Aparecida Garcia Morais apresentou defesa preliminar (fls. 

183-188), postulando rejeição da denúncia por inépcia e por falta de justa 

causa, arrolando testemunhas.

 O réu Allan Alves de Souza (fls. 194-200) apresentou defesa preliminar 

alegando, também, rejeição da denúncia por falta justa causa e por 

inépcia, arrolando testemunhas.

Quanto ao réu Reginaldo Jacinto de Souza, após sua defesa técnica não 

ter apresentado resposta à acusação, foi intimado, pessoalmente (fl. 226), 

para fazê-lo, juntando, para isso, posteriormente, constituição de nova 

defesa técnica (fl. 227).

 3. Dispositivo

a) Indefiro pedido de revogação de prisão preventiva às fls. 201/215, bem 

como converto a análise do pedido fls. 231-240 em diligência;

b) Oficie-se à central de monitoramento, para que, em 24 horas, informe 

se a ré efetivamente compareceu na unidade prisional alegando defeito no 

equipamento;

c) Com a resposta, vistas ao Ministério Público e à Defesa;

d) Vistas à Defesa técnica (fl. 229) para apresentar resposta à acusação;

e) Cadastre-se a Defesa técnica de fl. 229 e de fl. 240 para receber 

intimações;

f) Após, conclusos.

Barra do Garças, 17.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 95311 Nr: 215-35.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 1. Trata-se de executivo de pena onde o reeducando Francisco Ribeiro 

de Oliveira cumpre pena em regime semiaberto sob monitoramento 

eletrônico.

2. Por meio de sua defesa técnica, à fl. 274, requereu a concessão de 

saída temporária para se deslocar até a cidade de Primavera do Leste/MT 

no dia 31.01.2018, com retorno em 01.02.2018.

3. Alega que sua esposa foi notificada para comparecer à Defensoria 

Pública daquela cidade e deseja acompanhá-la. Após o comparecimento, 

pernoitará na casa da Sra. Cleuza Alves Borges, sua tia.

4. Juntou os documentos de fls. 276/277.

5. O Ministério Público manifestou-se favoravel ao pedido.

6. Colhe-se dos autos que o recuperando cumpre pena em regime 

semiaberto mediante condições, dessa forma, atento aos artigos 122 e 

123 da Lei 7.210/84, verifica-se que o recuperando preenche os 

requisitos necessários para a concessão.

7. Portanto, autorizo o recuperando Francisco Ribeiro de Oliveira a se 

deslocar até a cidade de Primavera do Leste/MT em 31.01.2018, com 

retorno em 01.02.2018 e pernoite no local indicado à fl. 276.

8. Oficie-se a central de monitoramento informando acerca da autorização.

9. Transcorrido o prazo estabelecido, o recuperando deverá se 

apresentar novamente neste Juízo informando seu retorno.

10. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 168453 Nr: 87-10.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Vinicius Ribeiro Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

 Audiência de Custódia e Justificação

Autos de cód. 168453

 Autos de cód. 187514

 Em 19.01.2018, às 17h28min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o 

reeducando. Quanto aos autos de cód. 168453, realizada a justificativa. O 

Ministério Público e Defensoria Pública postularam pela manutenção do 

reeducando no regime semiaberto. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu por 

não acolher a justificativa, mantendo o regime semiaberto, fixada a data 

base na data da última falta grave, 10.07.2017, determinando o uso como 

detração imprópria de período de prisão cautelar, nos autos de código 

256468, de 10.07.2017 até 07.12.2017, mantendo as condições fixadas na 

decisão de fls.401/404, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica, saindo o 

reeducando intimado à comparecer na Cadeia Pública de Barra do Garças 

– MT, no dia 22.01.2018, às 08hrs00min. Determinou por fim, expedição de 

alvará de soltura. Quanto aos autos de código 187514, o MM Juiz 

deliberou: “1. Não cumprido item 2 da decisão de fl.138, designo audiência 

de instrução e julgamento quanto aos réus Fernando Ferreira Abreu e 

Marcus Vinicius Ribeiro Brito, para do dia 16.05.2018, às 15hrs30min. 2. 

Cancelo item 3, de fl. 138, para deliberar o desmembramento quando da 

sentença. 3. Sai o reeducando intimado” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

_________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 _________________________ ______________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Edemar Barbosa Belém

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Maicon Vinicius Ribeiro Brito

Flagrado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 206782 Nr: 7622-19.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Assim, tendo o procedimento de revista deste caso sido realizado em 

descompasso com os princípios constitucionais da intimidade e da 

dignidade humana, além de contrariar o disposto no art. 2º, da Resolução 

nº. 05/2014, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, julgo 

improcedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia de fls. 

02/03, e absolvo a acusada Kátia Silva Martins, nos termos do art. 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.Ante a absolvição, revogo as 

medidas cautelares diversas da prisão fixadas às fls. 47/48, nos termos 

do art. 386, parágrafo único, inciso II, do CPP.3.Dispositivoa)Absolvo a 

acusada Kátia Silva Martins, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal;b)Revogo as medidas cautelares diversas da prisão 

fixadas às fls. 47/48, nos termos do art. 386, parágrafo único, inciso II, do 

CPP.c)Destrua-se a droga apreendida;d)Restitua-se a quem de direito 

eventual objeto apreendido, desde que não consista em coisa cujo fabrico, 

alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;e)Na intimação da ré 

quanto à sentença, seja cumprido o art. 1.421, CNCGJ-TJMT;f)Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se, após o trânsito em 

julgado.Barra do Garças/MT, 19.12.2017.Douglas Bernardes RomãoJuiz de 

Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238072 Nr: 14842-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Decisão

Autos de cód. 238072

 Trata-se de executivo de pena proveniente da Comarca de Guarantã do 

Norte – MT, que aportou nesta Comarca de Barra do Garças, conforme 

decisão de fl. 121, em razão da prisão do reeducando nesta cidade (fl. 

120), após sua promoção ao semiaberto.

 Revogada sua prisão (fl. 188), determinada sua intimação para 

comparecer na Cadeia Pública para instalação da tornozeleira eletrônica 

(fl. 209). Porém, o mandado de intimação resultou frustrado (fl. 214).

 O último comparecimento mensal do reeducando em juízo ocorreu em 

19.07.2017, antes da diligência de intimação frustrada de fl. 214.

 Pelo Ministério Público é noticiado o descumprimento das condições 

impostas ao reeducando através de ofício n°841/20174/CPBG-MT, 

pugnando por sua regressão ao regime fechado, com a consequente 

expedição de mandado prisional.

 Não havendo vínculo do reeducando com esta Comarca de Barra do 

Garças, e não interferindo na competência a sentença de fls. 204-205 

pois, conforme sistema apolo, há recurso de apelação defensiva nos 

autos de cód. 237271/Barra do Garças, remeta-se ao juízo da 

condenação, que ostenta trânsito em julgado, ou seja, Guarantã do Norte, 

Comarca que emitiu a guia de fls. 06-06v.

 Barra do Garças, 12.01.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 251384 Nr: 7255-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Alves de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Decisão

Autos de cód. 251384

 1. Do recebimento da denúncia

Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP:

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 

396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do entendimento 

majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; 

Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha 

e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia 

se opera na fase do art. 396 do Código de Processo Penal.

II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 396-A do mesmo 

diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária, 

dará prosseguimento ao feito, designando data para a audiência a ser 

realizada.

III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta 

fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda 

instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser 

admitido o prosseguimento do processo-crime.

IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que 

de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. Félix 

Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10).

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia.

2. Dispositivo

a) Recebo a denúncia;

 b) Proceda-se a citação pessoal do réu para responder à acusação por 

escrito no prazo de 10 (dez) dias, informando-o que se não o fizer 

ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

Barra do Garças - MT, 12.12.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 257722 Nr: 11292-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro José Santana Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT

 Trata-se de executivo de pena onde o reeducando Evandro José Santana 

cumpre pena em regime semiaberto sob monitoramento eletrônico.

Por meio de sua defesa técnica, às fls. 291/292, requereu a concessão de 

saída temporária para que possa pernoitar fora de sua residência pelo 

prazo de 07 (sete) dias, afim de passar as festividades de fim de ano na 

companhia de seus familiares

Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido.

Colhe-se dos autos que o recuperando cumpre pena em regime 

semiaberto mediante condições.

Dessa forma, atento aos artigos 122 e 123 da Lei 7.210/84, verifica-se 

que o recuperando preenche os requisitos necessários para a 

concessão.

Portanto, autorizo o recuperando Evandro José Santana a visitar sua 

família, pelo prazo de 07 (sete) dias, contado da sua intimação, no 

endereço indicado à fl. 293.

Oficie-se a central de monitoramento informando acerca da autorização.

Transcorrido o prazo estabelecido, o recuperando deverá se apresentar 

novamente neste Juízo informando seu retorno.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 260073 Nr: 12968-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 260073

 1. Do recebimento da denúncia

Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP:

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 

396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do entendimento 

majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; 

Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha 

e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia 

se opera na fase do art. 396 do Código de Processo Penal.

II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 396-A do mesmo 

diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária, 

dará prosseguimento ao feito, designando data para a audiência a ser 

realizada.

III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta 

fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda 

instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser 

admitido o prosseguimento do processo-crime.

IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que 

de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. Félix 

Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10).

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia.

2. Dispositivo
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a) Recebo a denúncia;

 b) Proceda-se à citação pessoal do réu para responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado no prazo de 10 (dez) dias, 

informando-o que se não o fizer ser-lhe-á nomeado Defensor Público;

Barra do Garças, 17.11.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262470 Nr: 14543-23.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Gomes Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 262470

1. Trata-se de executivo de pena proveniente da Segunda Vara Criminal 

desta Comarca, ostentando condenação de Lucas Gomes Cordeiro, 

nascido em 05.08.1996, à pena, inicialmente, de 06 (seis) anos de 

reclusão, por infração ao art. 157, inc. II, CP, à pena de 01 (um) ano de 

reclusão, por infração ao art. 244-B, Lei 8.069/90, a ser cumprida no 

regime semiaberto.

2. Em sede de apelação (acórdão de fls. 28/34), reduziu-se a pena do 

roubo para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3. Dessa forma, a pena corpórea resta em 06 (seis) anos e 04 (quatro) 

meses, de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

 4. Fixo as seguintes condições do regime:

 a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 h) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência;

i) Caso a residência situar-se em zona rural, deverá o reeducando 

aguardar a autorização judicial, diante da monitoração eletrônica;

j) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, sala 235, munido de documentos pessoais, no dia 

18.92.2018.

 k) Efetuar, em 90 (noventa) dias, uma doação de sangue no Pronto 

Socorro Municipal, ou, recusando-se a isso, pagar, em juízo, a quantia de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

 5. No ato do cumprimento do alvará de autorização o Oficial de Justiça 

deverá indagar o reeducando se irá residir nesta cidade.

6. Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do 

Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

7. Intimem-se.

Barra do Garças, 12.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 93031 Nr: 6853-21.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL MESSIAS ALVES DE LIMA, Cpf: 

70156356155, Rg: 19786646, Filiação: Martins Batista Canela e Aldacira 

Alves de Lima, data de nascimento: 10/12/1971, brasileiro(a), natural de 

Tabuleiro do Norte-CE, convivente, braçal, Telefone 9248-5448/sr. demi. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Assim, julgo improcedente a denúncia e impronuncio o réu 

Manoel Messias Alves de Lima, por não existirem indícios suficientes de 

sua autoria nos fatos narrados nos presentes autos, tudo conforme o 

disposto nos artigo 413, do Código de Processo Penal.Transitando em 

j u l g a d o ,  a o  a r q u i v o . A n o t a ç õ e s  e  c o m u n i c a ç õ e s  d e 

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

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 30 de outubro de 2017

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 150393 Nr: 4-62.2011.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afannazio Jazadji Ferreira Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 1.Diante do integral cumprimento das condições impostas na audiência de 

fl.65, acompanho o parecer ministerial de fl. 119, e declaro extinta a 

punibilidade do acusado, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº. 9.099/95.

2.Intimem-se.

3.Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 151005 Nr: 926-06.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Aiewara Cêreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto Lima do 

Nascimento - OAB:MT 4.293-A, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 3.Dipositivoa)Incluo a relação jurídica processual submetida à sessão de 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca na sessão 

ordinária do dia 23.04.18, às 12h30min;b)Designo o dia 30.03.2018, às 

13h00min para sorteio dos jurados;c)Intimem-se as testemunhas 

apresentadas pelas partes em sede do art. 422, do CPP, conforme fls. 195 

e 196;d)Intime-se o réu, pessoalmente, ante certidão de fl. 230 e, 

simultaneamente, intime-se o réu, por edital, por prazo de 15 (quinze) 

d ias ;e)Convoquem-se os jurados sor teados (ar t .  434 , 

CPP);f)Providencie-se cópia da pronúncia (fl. 132), do acordão que 

confirmou a pronúncia (fls. 184-186) e desta decisão aos jurados (art. 

472, parágrado único, CPP);g)Intimem-se o Ministério Público, a Defensoria 

Pública e a Procuradora Federal da Funai;h)Conforme indicado no laudo 

antropológico, intime-se a família que acolheu os órfãos (art. 201, 

CPP);i)Indefiro os pedidos de fls. 344-345;j)Cumpra-se.Barra do Garças, 

07.11.2017Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 161456 Nr: 2338-35.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio de Castro, André Antônio 

Carias de Souza, Juarez Sousa Barboza, Alessandro Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Reinaldo Leite de 

Oliveira - OAB:MT 12.971

 Termo de Assentada

Autos de cód. 161456

Em 05.12.2017, às 14h23, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público (a) Hugo Ramos Vilela e os 

Advogados (as) Fran Karlos de Oliveira OAB Nº 21222/0, Sidnei 

Rodrigues de Lima OAB N° 16653, Paulo Emilio Monteiro de Magalhães 

OAB N° 8988. Presentes os réus. Realizados os interrogatórios. Em 

seguida, o MM Juiz decidiu: “1. Vistas às partes para as alegações finais.” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

_________________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

_________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

Promotor de Justiça

_____________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

_____________________________

Fran Karlos de Oliveira

Advogado

_____________________________

Sidnei Rodrigues de Lima

Advogado

_____________________________

Paulo Emilio Monteiro de Magalhães

Advogado

Marcos Antônio de Castro

André Antônio Carias de Souza

Alessandro Mariano da Silva

 Juarez Sousa Barboza

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 161760 Nr: 2710-81.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Misael Nascimento Filho, Stefânio Rodrigues da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Termo de Assentada

Autos de cód. 161760

Em 29.11.2017, às 19h08min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Leonardo Bonfim e o Advogado 

Sidinei Rodrigues de Lima (OAB/MT n. 16653). Presente o réu Stefânio 

Rodrigues da Silva. A Defensoria Pública desistiu da testemunha Rubens 

Paulino da Silva. Após o MM Juiz decidiu: “1. Ausente a testemunha de 

acusação Cláudio Lionis Gonzaga, prejudicada a audiência. 2. Homologo a 

desistência quanto à oitiva da testemunha Rubens Paulino Silva. 3.Designo 

oitiva de Claudio Lionis Gonzaga para o dia 15.05.2018, às 14h30min, 

ocasião para qual deverá ser intimado o rol de testemunhas da Defesa (fl. 

161). 5. Sai o Réu Stefânio Rodrigeus da Silva. 6. Sai o advogado do réu 

Misael Nascimento Filho intimado. 7. Intime-se o réu Misael Nascimento 

Filho no endereço de fl. 172. ” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

Promotor de Justiça

_____________________________

Sidinei Rodrigues de Lima

 Advogado

_______________________________

Hugo Leonardo Bonfim

Defensor Público

_______________________________

Stefânio Rodrigues da Silva

Réu

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 173023 Nr: 6178-19.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Zanatta Rodrigues Costa, Cristiano 

Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANO FONSECA, Filiação: Idelci D. 

Elurdes Fonseca e Deoclecio Fonseca, data de nascimento: 01/12/1989, 

brasileiro(a), natural de Putinga-RS, casado(a), garçon, Telefone 

64-3641-2050. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, julgo procedente a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR CRISTIANO 

FONSECA, como incursos no artigo 155, § 4°, inciso IV, e §5º do Código 

Penal.Passo, consequentemente, a dosar a pena. RÉU CRISTIANO 

FONSECA:2.1. - Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou 

comprovada, sendo a conduta do réu reprovável, não havendo nos autos 

registros de antecedentes e nem elementos para se aferir à sua conduta 

social. O réu não demonstrou ter personalidade voltada para o crime. Os 

motivos do crime e circunstâncias do fato não lhe favorecem. As 

conseqüências extrapenais não foram graves.Portanto, atento à diretriz 

do art. 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais 

discriminadas, e a qualificadora do concurso de pessoas, hei por bem 

fixar a pena base em 03 (três) anos e 03(três) meses de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo 

vigente a época dos fatos, por considerá-las necessárias à reprovação e 

prevenção do crime.2.2. - Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias 

agravantes a serem consideradas.2.3. - Causas de diminuição e de 

aumento de pena:Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena a 

serem consideradas. O regime inicial de cumprimento da pena será o 

aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais.2.3. - Causas de 

diminuição e de aumento de pena:TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

CRISTIANO FONSECA em 03 (três) anos e 03(três) meses de reclusão e 

10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa à ordem de 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.Com o trânsito em julgado, lance-se o 

nome dos réus no rol dos culpados, oficiando-se aos Órgãos competentes 

e forme-se o processo executivo de pena.P.R.I.C.Barra do Garças-MT, 27 

de março de 2017.CARLOS AUGUSTO FERRARIJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 31 de maio de 2017

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190710 Nr: 10819-16.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Messias da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 190710

 1. Diante do pedido Ministerial, determino que o comparecimento do réu 

seja bimestral, por se tratar de regime aberto.

Barra do Garças, 07.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 206606 Nr: 7502-73.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Hugo Moraes Magalhães Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 1. Trata-se de executivo de pena onde o reeducando Vitor Hugo Moraes 

Magalhães Oliveira cumpre pena em regime fechado.

2. À fl. 122, o reeducando postula saída temporária para passar o natal 

com a família.

3. O Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido por entender que 

o instituto da saída temporária, previsto no art. 122 da LEP só é aplicável 

ao regime semiaberto.

4. Verifico que se no regime fechado existe autorização para saída 

somente em dois casos:

 Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou 

semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do 

estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes 

fatos:

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, 

descendente ou irmão;

II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).

Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do 

estabelecimento onde se encontra o preso.

5. O tipo de saída que o recuperando pleiteia é aquela descrita no art. 122, 

I, da LEP, que somente é concedida aos condenados que cumprem pena 

em regime semiaberto.

6. Portanto, indefiro o pedido de fl. 121 por entender que a saída 

temporária pleiteada somente pode ser concedida aos condenados que 

cumprem pena em regime semiaberto

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 206650 Nr: 7540-85.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Batista de Andrade, Leandro Borges de 

Souza, Marlon Júnior Vale Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40.676, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação dos advogados dos acusados para apresentarem defesa 

preliminar no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 208263 Nr: 8468-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josue Marto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 208263

1) Cite-se por Edital.

2) Cumpra-se.

 Barra do Garças, 07.12.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 211606 Nr: 10438-71.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luziene Ferreira Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUZIENE FERREIRA FAGUNDES, Rg: 

4.822.367, Filiação: Laudelino Fagundes de Sousa e Antônia Ferreira dos 

Anjos, data de nascimento: 19/01/1979, brasileiro(a), natural de 

Cavalcante-GO, solteiro(a), auxil iar de cozinha, Telefone 

99216-2714/992176399. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no artigo 129, caput, do Código Penal

Despacho: Código 211606Vistos.1.Não verificados os casos de rejeição 

liminar previstos no art. 395 do CPP, RECEBO a denúncia em desfavor 

LUZIENE FERREIRA FAGUNDES dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.CITE-SE o acusado para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que 

o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se possui condições 

financeiras para constituir advogado.3.Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, desde já, nomeio a Defensora Pública para 

oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, §2º).5.EXPEÇAM-SE certidões 

de antecedentes criminais do acusado de acordo com os dados 

fornecidos pelo Sistema Apolo.6.Após, venham conclusos para os fins do 

art. 397 ou 399 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 30 de outubro de 2017

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 213500 Nr: 11558-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wallyson Aparecido da Silva Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALLYSON APARECIDO DA SILVA 

BUENO, Cpf: 04849002188, Rg: 2.304.500-0, Filiação: Cleuza Marciela da 

Silva e Milton Ribeiro Bueno, data de nascimento: 04/06/1994, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), pintor/refilador, Telefone 66 9 

9246-7011. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 
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resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: artigo 330 Código Penal e artigo 309 da lei 9.503/97

Despacho: DecisãoAutos 213500 1)Expeça-se carta edital de citação 

conforme requerido pelo Ministério Público em parecer ministerial de fl. 

43.2)Cumpra-se.Barra do Garças, 05.12.2017Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 12 de dezembro de 2017

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 220833 Nr: 3327-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayque Rodrigues Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 1. Ao compulsar os autos, denoto a existência de cálculo de pena à fl. 94 

apontando como data de progressão de regime o dia 21.11.2015.

 2. Instado a se manifestar, o Ministério Público postulou pela progressão 

de regime de cumprimento da pena para o regime aberto (fl. 97-v).

 3. Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o reeducando ao 

regime aberto dado o preenchimento do requisito temporal, fixando-lhe as 

seguintes condições do regime aberto, ante a ausência de casa do 

albergado nesta Comarca:

a) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 (cinco) dias, 

sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 

(trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 b) comparecer em Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 c) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

d) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

e) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 f) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 4. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 21.11.2015, alterando o 

regime para o aberto.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 237380 Nr: 14363-41.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Popovits Martins Kotal, Maureni Teles 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 3. Dispositivoa)condenado o réu Thiago Popovits Martins Kotai nas 

sanções do art. 121, § 2º, inc. II, III e IV, CP, aplico-lhe a pena de 17 

(dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado;b)condenado o 

réu Maureni Teles dos Santos nas sanções do art. 121, § 2º, inc. II, III e IV, 

CP, aplico-lhe a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial 

fechado;c)Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade;d)Com o 

trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88), 

forme-se o Executivo de Pena, remeta-se ao Juízo da Execução 

Penal;e)Comunique-se a condenação, com cópia desta sentença, aos 

autos Executivo de Pena de número 2014.00974083, autuado em 

20.03.2014, na Comarca de Piranhas/GO; f)Defiro a gratuidade (Lei 

1.060/50);g)Publicação na forma do art. 493, CPP. Intimação neste ato. 

Registre-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 18.01.2018Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 253079 Nr: 8422-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos de cód. 253079

1. Do recebimento da denúncia

Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP:

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 

396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do entendimento 

majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; 

Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha 

e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia 

se opera na fase do art. 396 do Código de Processo Penal.

II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 396-A do mesmo 

diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária, 

dará prosseguimento ao feito, designando data para a audiência a ser 

realizada.

III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta 

fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda 

instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser 

admitido o prosseguimento do processo-crime.

IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que 

de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. Félix 

Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10).

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia.

2. Dispositivo

a) Recebo a denúncia;

 b) Proceda-se à citação por edital do réu, para responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, 

informando-o que se não o fizer ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

c) Intime-se por edital o réu, para buscar no Fórum os objetos apreendidos 

(fl. 47), em 15 (quinze) dias, informando que, se não o fizer, serão 

leiloados, doados ou destruídos.

d) Logo, após a intimação cumprida, o réu não comparecer, seja os 

objetos de fl. 47 entregues à Diretoria para leilão, doação ou destruição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268454 Nr: 18355-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keslley Moreira de Souza Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Decisão

Autos 268454

1. Relatório

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do indiciado Keslley 

de Souza Santana, pela suposta prática de delito capitulado no art. 33 da 

Lei n° 11.343/2006.

O indiciado foi preso em flagrante na data de 23.12.2017.

 Pelo Juiz Plantonista, foi decretada a prisão preventiva do flagrado, 

conforme decisão de fls. 35/40v, como garantia da ordem pública e da 

aplicação da lei penal.

Representado por seu advogado devidamente constituído, é postulada a 

revogação da prisão preventiva diante da ilegalidade de sua manutenção, 

e, subsidiariamente, requer-se a determinação de monitoramento 
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eletrônico como medida cautelar diversa da prisão, às fls.50/60.

 O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da revogação da 

prisão preventiva do flagrado, conforme fls. 61/63v.

O pleito defensivo foi devidamente analisado e indeferido pelo Juiz 

Plantonista, conforme decisão de fls. 64/66, haja vista indícios suficientes 

de autoria e materialidade do delito. Ademais, pela defesa não foram 

apresentadas novas circunstâncias capazes de alterar decisão de 

decretou a prisão preventiva do flagrado.

Às fls. 72/76, é apresentado pedido de reconsideração de revogação de 

prisão preventiva e, subsidiariamente, requer-se a aplicação de cautelares 

diversas da prisão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público postula pelo indeferimento da 

revogação da prisão do autuado.

É o breve relato.

2. Fundamentação

Da análise detida dos autos, denota-se que os argumentos apresentados 

pela defesa restam superados, tendo em vista indícios suficientes da 

autoria e de materialidade, dada, em suma, a apreensão de droga em sua 

residência.

Ademais, conforme depoimento do executor da prisão, em fl.05/07, os 

entorpecentes foram encontrados no interior do quarto do flagrado:

“[...] acompanhados da menor YASMIN, ao entrar no quarto do suspeito 

KESLEY, já visualizaram em cima da cama uma tábua de madeira com uma 

faca de cozinha e algumas porções de substância análoga à maconha 

cortadas em pedaços aparentemente iguais sobre a tábua e outras 15 

(quinze) porções da mesma substância já embaladas sobre involucro 

plástico cada uma e no local havia também sobre a cama 02 (duas) 

porções grandes da mesma substância[...]”

Trata-se de apreensão de quantia expressiva (815 g de maconha).

 A defesa não trouxe nenhum elemento novo hábil a alterar a situação 

fática justificadora da cautelar prisional, remanescendo incólumes os 

fundamentos do decreto de preventiva.

3. Dispositivos

a) Indefiro pedido de revogação de prisão preventiva.

b) Aguarde-se a conclusão de inquérito policial.

c) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 17.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80443 Nr: 3807-58.2008.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Cicero Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: reginaldo gomes dos 

santos - OAB:39.448 PE

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, à 

intimação do advogado do acusado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar(em) alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 95708 Nr: 616-34.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Vinícius de 

Oliveira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Saldanha Farias, Fernando Saldanha 

Farias, Irapuã Camerino de Azevedo, Diogo Macedo Nunes Cunha Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 

15.076-A

 Em 19.12.2017, às 16h40, na sala de audiência, presente a MM.° Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, os Advogados . Aberta a audiência. Presentes os réus 

Diogo Macedo Nunes Cunha Souto, que constituiu oralmente, o advogado 

Fernando Saldanha Farias como sua defesa técnica e Fernando Saldanha 

Farias, que declarou estar nesse ato advogando em causa própria. Aberta 

a audiência, o MM Juiz decidiu : “1. Não acolho a justificativa apresentada 

pelo advogado Joaquim Rocha Dourado, pois a cópia de mandado de 

intimação não se faz acompanhada da certidão de diligência exitosa e, 

ademais, o ato constante na cópia do mandado de intimação não coincide 

com a data de hoje, certo que a distância e tempo de locomoção entre 

Comarcas é ônus do réu e causídico. 2. Indefiro o pedido de fl. 509/510, já 

que em todo o processo até então o endereço não é o mencionado na 

petição e, além disso, no documento de fl. 511 está consignado pertencer 

endereço à cidade de Barra do Garças/MT. 3. A respeito da testemunha 

Ubiratan Barroso de Castro Júnior observa-se que não foi encontrada 

pessoalmente conforme certidão de fl. 486, tampouco em segunda 

oportunidade conforme certidão de fl. 495, muito menos em terceira 

oportunidade conforme certidão da diligência para intimação desta 

audiência; do teor da certidão de fl. 486, bem como da certidão de fl. 495, 

percebe-se ciência inequívoca da testemunha quanto ao ato judicial, tendo 

recebido ligações do oficial de justiça e com ele conversado, bem como 

recebido cópia do mandado por whatsapp; a última diligência para 

intimação faz, junto com as demais, haver indícios de testemunha se 

esquivar para atender chamado do judiciário, contrariando o artigo 206, 

parte primeira, CPP, ostentando, inclusive, comportamento contraditório já 

que o réu Fernando Saldanha Farias mencionou que ligou para a 

testemunha recebendo informação que viria, conforme expôs o próprio 

réu nessa assentada. 4. Desta forma, diante do substabelecimento de fl. 

399 estando os réus Vilson Saldanha Faria, Fernando Saldanha Farias, 

Diogo Macedo Nunes Cunha Souto , representados em audiência, saem 

intimados para em 48 horas, apresentarem o endereço residencial da 

testemunha Ubiratan Barroso Castro Júnior, sob pena de indeferimento da 

prova oral. 5. Apresentado o endereço, até às 19h00m do dia 09.01.2018, 

expeça-se mandado de intimação para a testemunha, para comparecer à 

audiência que designo para o dia 22.01.2018 às 13h00min. 6. Dispensada 

a intimação para o referido futuro ato em relação ao réu Vilson Saldanha 

Farias, porque, devidamente intimado, conforme termo de fl. 505, não 

compareceu. 7. Intime-se por DJE os advogados cadastrados no 

processo. 8. Saem os Réus Fernando Saldanha Farias e Diogo Macedo 

Nunes Cunha Souto intimados. 9. Na próxima assentada, acima designada, 

os memoriais finais deverão ser orais.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 100099 Nr: 5102-62.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Despacho

Autos 100099

1. Trata-se de executivo de pena proveniente da Comarca de Água Boa – 

MT.

2. Expeça-se mandado de intimação face ao reeducando em endereço por 

ele declarado à fl. 564, para que dê cumprimento imediato às condições 

impostas em audiência que concedeu progressão de regime, às fls. 

554/558.

3. Intime o reeducando a proceder a devida instalação de tornozeleira 

eletrônica na unidade da Cadeia Pública de Barra do Garças.

4. Intimem-se, Cumpra-se.

Barra do Garças, 06.11.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 164932 Nr: 6850-61.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Cesar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:
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 Decisão

Autos nº 164932

1. Ao compulsar os autos, denoto a existência de cálculo de pena à fl. 58 

apontando como data de progressão de regime o dia 27.09.2017.

 2. Instado a se manifestar, o Ministério Público postulou pela progressão 

de regime prisional do reeducando ao regime aberto.

 3. Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o reeducando ao 

regime aberto dado o preenchimento do requisito temporal, fixando-lhe as 

seguintes condições do regime aberto, ante a ausência de casa do 

albergado nesta Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, 

salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 g) Apresentar-se no fórum da comarca de Barra do Garças, em 24 horas 

para apresentar endereço atualizado;

h) Apresentar certidão negativa de ações penais todo mês de janeiro;

i) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 j) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência.

4. Oficia-se a central de monitoramento para a retirada do aparelho de 

monitoramento eletrônico;

 5. Designo audiência admonitória para a data de 16.11.2017 às 14h30min 

(BSB);

6. Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do 

Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 7. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 27.09.2017, alterando o 

regime para o aberto.

8. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 06.11.2017

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 168809 Nr: 681-24.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miro Moraes da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:12203, Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131

 Dispositivoa)Expeça-se alvará de autorização;b)No ato do cumprimento 

do alvará de autorização o Oficial de Justiça deverá indagar o reeducando 

se irá residir nesta cidade; c)Caso o reeducando manifeste interesse em 

residir em outra comarca do Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente 

execu t i vo  àque la  u rbe ,  i ndependen temen te  de  nova 

conclusão;d)Elabore-se novo cálculo, com base no acórdão de fls. 

137/158, alterando o regime para o semiaberto;e)Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 19.01.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 177910 Nr: 12186-12.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivaldo de Sousa Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 111.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 184885 Nr: 6198-73.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugênio Matos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 71.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194329 Nr: 76-10.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Pinho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Despacho

Autos 194329

1. Nada sendo requerido das partes, homologo o cálculo;

2. Remeta-se ao reeducando cópia do cálculo.

3. Havendo postulação, venham-me conclusos.

4. Intimam-se, cumpra-se.

Barra do Garças, 07.12.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 214383 Nr: 12113-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Túlio Aires Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 214383

1. Trata-se de executivo de pena onde o reeducando Túlio Aires Castro 

cumpre pena em regime semiaberto.

2. À fl. 159, a Defesa informou o interesse do recuperando em participar 

de entrevista de emprego junto à empresa JBS – Friboi.

3. O Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito.

4. Assim, determino a intimação pessoal do reeducando para que, caso 

ainda possua interesse na vaga de emprego, procure o psicólogo da 

Cadeia Pública local para avaliação de sua capacidade laboral.

5. Tendo sido avaliado pelo e considerado apto, o psicólogo deverá 

informar o interesse do apenado à Gerencia de Recursos Humanos da 

Empresa JBS – Friboi.

6. Cumpra-se.

Barra do Garças, 12.1.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222833 Nr: 4568-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alciro Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 Pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte deliberação: A suspensão 

condicional do processo oferecida foi aceita pelo autor do fato. Assim, 

suspendo a ação penal e o prazo prescricional, bem como HOMOLOGO o 

ato respectivo forte no art. 89 da Lei 9.099/95 e desde já determino que 

eventual falha no cumprimento das condições impostas, deve ser 

imediatamente certificado nos autos e o beneficiado deve ser intimado 

para apresentar justificativa no prazo de 10 (dez) dias. Depositada a 

prestação pecuniária, levante-a em favor do Conselho da Comunidade 

para que seja aplicada na prevenção do crime junto ao canil da polícia 

militar sediada em Barra do Garças , devendo ser realizada a imediata 

transferência dos valores referentes à prestação pecuniária da conta 

única vinculada a este juízo, em favor da instituição beneficiada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 238733 Nr: 15280-60.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Mendonça dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 71.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 241623 Nr: 394-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio de Jesus Rodrigues da Silva, Jhonatan 

Henrique Souza Ramos, Diego Borges França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, EDUARDO AZEVEDO GOMES - 

OAB:17996/O, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 Termo de AssentadaAutos de cód. 198714Em 05.12.2017, às 15h07, na 

sala de audiência, presente o MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes 

Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz Franco Mendes, e o Defensor 

Público (a) Hugo Ramos Vilela e os Advogados (as) Eduardo Azevedo 

Gomes OAB N° 17996, Ozair Silva Proto OAB N° 11.517. Presentes os 

réus. Ouvidas as testemunhas Eldione Luz Silva e Leonice da Silva 

Câmara. A Defesa do réu Sérgio de Jesus Rodrigues da Silva desistiu da 

testemunha Elione Bernardes Rezende. Realizado o interrogatório. Em 

seguida, o MM Juiz decidiu: “1. Homologo a desistência quanto à oitiva da 

testemunha Elione Bernardes Rezende. 2. Vistas às partes para 

alegações finais.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 254130 Nr: 9039-36.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Inácio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão

Autos de cód. 254130

Trata-se de executivo de pena onde o reeducando Leandro Oliveira 

Batista cumpre pena em regime semiaberto sob monitoramento eletrônico.

Às fls. 211/215, o reeducando apresenta fichas de frequência de trabalho 

para fins de remissão de pena e, à fl. 216, pugna pela retirada da 

tornozeleira eletrônica em razão da atividade laboral que realiza e em 

razão de o sinal de monitoramento não ser satisfatório na região onde 

reside.

 O Ministério Público, às fls. 217/218 pugnou pelo indeferimento do pedido, 

visto que o recuperando já é beneficiado por cumprir pena utilizando 

tornozeleira eletrônica, diante da inércia do Estado.

 Assim, acolho o pedido ministerial e indefiro o pedido formulado pela 

defesa pela retirada da tornozeleira.

Ademais, não havendo impugnação pela acusação ou pela Defesa, 

homologo o cálculo de fl. 133 e determino remessa de cópia do cálculo ao 

reeducando, na forma do art. 41, inciso XVI, da LEP.

Por fim, quanto à justificativa acostada à fl. 135 e ao pedido de saída 

temporária de fls. 144/145, vistas ao Ministério Público.

Intimem-se, cumpra-se.

 Barra do Garças, 12.01.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 256479 Nr: 10538-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 126.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 260852 Nr: 13521-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pericles Pereira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 60.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 265019 Nr: 16184-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanio Vieira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Certifico e dou fé que, em 28/12/2017 decorreu o prazo para o acusado 

apresentar defesa, conforme mandado de notificação juntado às fls.70/71.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264828 Nr: 16066-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Rafael Ferreira da Silva, HELOISA 
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PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Berilo de Freitas Leite 

Filho - OAB:8.481-MA

 Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo a cópia como mandado.

Designo o dia 30/01/2018, às 13:45 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com o interrogatório dos réus Felipe Rafael Pereira da Silva 

e Heloisa Pereira da Silva.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238883 Nr: 15398-36.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AILTON JOSÉ DE ALMEIDA, Cpf: 

99822237120, Rg: 3.334.005-2ªvia, Filiação: Abelino José de Almeida e 

Geralda Pereira dos Santos, data de nascimento: 12/07/1974, brasileiro(a), 

natural de Caiapônia-GO, solteiro(a), Telefone 66 99208-9771. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Réu foi denunciado como incurso na conduta 

praticada nos preceitos do artigo 147, caput, do código Penal c/c art. 5º, III, 

e art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006,

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 19 de janeiro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 243402 Nr: 1661-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Marques de Oliveira, Taffarel Júnior 

Itacarambi da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 Autos n. 1661-29.2017.811.0004 – Cód.:243402Vistos, etc.Trata-se de 

ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de Rodrigo 

Marques de Oliveira e Taffarel Júnior Itacarambi da Silva, pelo 

cometimento, em tese, do delito capitulado pelo arts. 33, caput; e 35, caput, 

ambos da Lei 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal, com as implicações 

da Lei 8.072/90.A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a 

ausência de elementos de convicção que permitam absolver sumariamente 

o(a)(s) réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).Uma vez que não 

apresentada preliminares, designo o dia_23/01/2018, às_16:30 horas 

(horário oficial de Cuiabá-MT), para a audiência de instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 252382 Nr: 7907-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Elias Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carla Brandi 

Hohlengeger - OAB:17.584

 Autos n. 7907-41.2017.811.0004 – Cód.: 252382

Vistos, etc.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de José Elias Junior, dando-o como 

incurso no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Cite-se o autor do fato e intime-o para comparecer a audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo que designo para o dia 

23/01/2018 às 13:30 horas, (horário oficial de Cuiabá/MT) devendo 

comparecer na presente audiência acompanhada de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhada de defensor, ser-lhe à constituído o ilustre 

Defensor Público que oficia nesta Comarca.

3. Indefiro o requerimento ministerial em relação aos antecedentes 

criminais, vez que não comprovada à impossibilidade do Ministério Público 

providenciar por seus próprios meios as certidões requeridas, nos termos 

do artigo 1.373, inciso II, da CNGC.

4. Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto 

de Identificação (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).

Intimem-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 24 de agosto de 2017.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 268311 Nr: 18270-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Diego Sousa do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o requerente, através de seu advogado, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe os autos em que os bens encontram-se 

apreendidos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 94398 Nr: 8171-39.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rigonatt, Gleison Dias da Silva, Édson 

Silva dos Santos, Elizandra Martins dos Santos, Fernando Rodrigues 

Mendonça, Joseval Medeiros da Silva, Mário César Sinobe do Amaral, 

Antono Amilton Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:, Joaquim José Abinader Guedes da 

Silva-DP - OAB:1366, Luceny Rodrigues Severino de Lima - OAB:GO 

13.988, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971, Rodrigo 

Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 Ante o exposto, revogo a prisão preventiva de Antonio Amilton Morais, 

sem prejuízo das seguintes medidas cautelares:I – comparecimento a 

todos os atos processuais para os quais for intimado; II – comparecimento 
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mensal ao Fórum da comarca onde reside, até o dia 10 (dez) de cada mês, 

a fim de informar e justificar suas atividades;III – proibição de se mudar da 

comarca onde reside e de se mudar de endereço sem autorização do 

Juízo, ou dela se ausentar por mais de 15 (quinze) dias sem prévia 

comunicação.Fica desde já advertido ao acusado que o descumprimento 

de qualquer das medidas cautelares acima nominadas ensejará 

novamente a decretação da sua prisão preventiva. Saliento que o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder a leitura de todas as medidas impostas, 

ressaltando que, em caso de descumprimento, ensejará revogação do 

benefício.Proceda-se a escrivania Judicial a baixa e ao recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nestes autos em desfavor do réu, 

inclusive, se necessário, remetendo ofício à POLINTER.Expeça-se carta 

precatória à comarca de Querência/MT, no intuito de fiscalização das 

medidas cautelares impostas.Servirá a presente decisão de alvará de 

soltura e termo de compromisso.Em prosseguimento, revogo a suspensão 

do feito no que tange ao réu Antonio Amilton Morais, devendo este voltar 

ao seu devido curso. Após o devido cumprimento do alvará de soltura, 

tornem os autos conclusos para análise.Dê-se ciência ao Ministério 

Público e ao causídico peticionante..Intime-se e se cumpra COM 

URGÊNCIA.Barra do Garças/MT, 19 de janeiro de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 183575 Nr: 5153-34.2014.811.0004

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Victor Alípio Azevedo Borges - OAB:13.975 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de inquérito policial para apurar o crime descrito nos art. 339, do 

Código Penal e art. 97, do Estatuto do Idoso cometido, em tese, por 

Frederico de Oliveira Lima, ocorrido em 09/06/2013.

O Ministério Público pugnou pelo arquivamento do feito, ante a ausência de 

conjunto fático probatório para ensejar a continuação da persecução 

penal, vez que não restou demonstrada a materialidade.

Assim sendo, acolho o parecer do parquet, determinando o arquivamento 

do Inquérito Policial, ante a ausência de materialidade.

Envia-se cópias destes autos ao Conselho Regional de Medicina, para a 

apuração da prática da conduta inadequada no exercício da função.

Feitas as necessárias comunicações, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 186601 Nr: 7541-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA MARIA FONSECA S. 

LIRA - OAB:MT 16.656

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva 

estatal constante na denúncia, para o efeito de condenar o denunciado 

José Maria da Silva como incurso nas sanções do artigo 16 da Lei nº. 

10.826/03. (...).Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 22 de setembro de 

2017.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220239 Nr: 2974-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIVINO FERREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

84396237120, Rg: 35776827-9, Filiação: Otaviano Pereira dos Santos e 

Sebastiana Ferreira dos Santos, data de nascimento: 25/10/1971, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a) , 

vaqueiro/lavrador, Telefone 66 9230-9152. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: (Sentença em áudio e vídeo). O réu foi condenado nos termos 

do artigo 129, §9º do CP, a 9 meses de detenção. O regime inicial será o 

aberto. Não houve substituição da pena. Ao réu foi concedido o direito de 

apelar em liberdade. O réu foi condenado em custas.Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo. Saem os presentes intimados. Publicado a sentença 

em audiência. Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Carlos 

Augusto Ferrari Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janeth da Guia V. M. P. 

Leal, digitei.

Barra do Garças, 19 de dezembro de 2017

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 243215 Nr: 1526-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonn Klever Silva Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de retificar a designação de 

audiência anteriormente marcada para fazer constar como data correta o 

dia 07/04/2018, às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 260263 Nr: 13126-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Souza Dantas, Vinicius de Jesus 

Moreira de Lima, Rosely David dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes 

- DP - OAB:

 Autos n. 13126-35.2017.811.0004 – Cód.: 260263

Vistos, etc.

Defiro o pleito formulado pelo Diretor do Estabelecimento Penal de Nova 

Xavantina/MT.

Redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 05.02.2018, às 

15 horas, no intuito de proceder à oitiva da testemunha Katiuscia dos 

Santos e ao interrogatório da ré Rosely David dos Santos.

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se com a máxima urgência por se tratar de processo com réu 

preso.

Barra do Garças/MT, 17 de janeiro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012375-43.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DELIO NERY SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011305-88.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SOUZA BAZILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011247-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE PEIXOTO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012314-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS CARDOSO OAB - RS0062666A (ADVOGADO)

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010841-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada no 

evento de nº. 08, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o 

autor pode desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de 

concordância do réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a 

desistência em apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO 

o presente processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 

e 55 da Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas a tutelas eventualmente 

concedidas nos autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011556-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR ANDREATI ACESSORIOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MARCHIORI OAB - SP0199440A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/04/2018 Hora: 13:00 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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1- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da lei 9099/95. 2- Ao analisar 

a exordial, noto que o presente feito reclama a realização de exame 

pericial específico a ser realizado por profissional competente. 3- Os 

litígios relacionados à perícia não estão pura e expressamente excluídos 

do Juizado Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. 4- Em 

verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - 

valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consectariamente, sujeita à competência do Juizado 

Especial Cível. 5- Há, então, apenas dois critérios para fixação dessa 

competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 

9.099/95 que permita concluir que a complexidade da causa e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à 

necessidade ou não de perícia. 6- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 

regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato de que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, 

seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse sentido, eis 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CAUSAS 

CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE INCLUEM AQUELAS EM QUE SEJA 

NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO 

VALOR DA CAUSA. ? O entendimento da 2.ª Seção é no sentido de que 

compete ao STJ o julgamento de conflito de competência estabelecido 

entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária. 

- A Lei n.° 10.259/2001 não exclui de sua competência as disputas que 

envolvam exame pericial. Em se tratando de cobrança inferior a 60 

salários mínimos deve-se reconhecer a competência absoluta dos 

Juizados Federais. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se 

estabelecer a competência do Juízo do 1o Juizado Especial Federal Cível 

de Vitória, ora suscitado. (STJ ? C.C Nº 83.130/ES ? 2ª Seção ? Min. 

Nancy Andrighi ? DJ de 04.10.2007). 7- Logo, verifica-se que a aferição 

da complexidade da matéria não se relaciona com a necessidade ou não 

de perícia, mas sim de outros critérios que evidenciam a compatibilização 

com os princípios e formalidades inerentes a Lei nº. 9.099/95. 8- Nesse 

pórtico, bem adequado e pertinente o enunciado nº 12, do FONAJE, no 

sentido de que “A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da 

Lei 9.099/95”. 9- Aplicando tais ponderações ao caso concreto versado 

neste processo, entendo que o “thema decidendum” aferição de violação 

é matéria complexa, notadamente por exigir conhecimento estritamente 

científico e técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e formalização 

de laudos perpassam pela adoção de outras providências, destoando das 

formalidades simplórias e princípios regentes da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – DEVOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE 

ORDEM PÚBLICA AO JUÍZO AD QUEM – PRINCÍPIO TRANSLATIVO – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA CONSTATAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 

DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO”. 1 – Se, para verificação da 

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, importa saber 

se a fiação que abastece a unidade consumidora do reclamante, e que foi 

danificada pela colisão de um caminhão baú, estava ou não instalada 

corretamente no dia do evento, há a necessidade de elaboração de laudo 

pericial, providência esta que caracteriza complexidade da matéria e torna 

os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e 

julgar o feito. 2 – Incompetência desta Justiça Especializada reconhecida, 

com a consequente extinção do feito, na forma do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

120090052968/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 27/11/2012). 

(original sem negrito). 10- No mesmo sentido já se posicionou o Superior 

Tribunal de Justiça ao aprecia a reclamação Nº 27.682 oriunda do Estado 

de Minas Gerais, publicada em 02/10/2015: (...) Vê-se, portanto, que a 

controvérsia consiste na exigibilidade ou não do débito em questão. Para 

saber se o débito é exigível é necessário aferir se houve mediação inferior 

do consumo e, via de consequência, se houve fraude. No entanto, a 

ocorrência ou não de fraude pode ser verificada apenas através de 

perícia técnica. No entanto, a produção de prova pericial na forma como 

deve ser feita não encontra previsão na Lei n. 9.099/95 e vai de encontro 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, 

simplicidade, informalidade e celeridade. De acordo com o art. 33 da Lei n. 

9.099/95, todas as provas devem ser produzidas em audiência de 

instrução e julgamento, sendo autorizada apenas a produção de prova 

pericial indireta, na forma estabelecida no art. 35 do mesmo diploma legal: 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de 

sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Todavia, a simples inquirição de técnicos em audiência não vai contribuir 

para o deslinde da controvérsia, uma vez que é necessário um exame 

especifico, por um profissional competente, no marcador de energia em 

questão. Tendo em vista que a necessidade de perícia especifica 

caracteriza a causa como complexa e considerando que, nos termos do 

art. 3o da Lei 9.099/95, os juizados têm competência apenas para o 

processamento e julgamento das causas de menor complexidade, o 

processo deve ser extinto na forma do art. 55, inciso II da referida lei, 

conforme feito pela sentença impugnada (...) 11- Isto posto, INDEFIRO a 

inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 485, I, do Diploma 

Processual Civil c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 15- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 12- Publique-se. 

13- Registre-se. 14- Intime-se. 15- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010847-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIOMAR BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado pela requerida ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o 

processo em apreço. 2- Sem custas ou honorários advocatícios. 3- Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- 

Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002164-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR FERREIRA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Antes de apreciar a tutela provisória de urgência, DETERMINO à parte 

autora que esclareça se em decorrência do falecimento do senhor 

Guilherme Leal Ferreira foi aberto o competente inventário. Em caso 

positivo deverá a parte autora informar quem foi nomeado o inventariante, 

tudo sob pena de indeferimento da inicial. Concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias, para que a parte autora aporte aos autos os devidos 

esclarecimentos. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010742-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MARQUES KOETARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 
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2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas tutelas eventualmente concedidas nos 

autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e 

o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002136-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABDORALDO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE OLIMPIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

1. 1. Sentença lavrada nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995. 2. 2. É 

cediço que o art. 3°, §3°, da Lei 9.099/1995, faculta ao autor optar pela 

justiça comum ou pelo juizado especial. Nesse sentido, exercido esse 

direito, não pode o Estado-juiz obstar esta opção. 3. 3. Com efeito, 

havendo na legislação a previsão de rito especifico para determinado tipos 

de ações, como é o caso da ação de busca e apreensão, a fim de melhor 

atender as suas especificações, se mostra inviável o seu processamento 

perante o procedimento do juizado especial. 4. 4. Deste modo ante ao fato 

de que o rito da ação de busca e apreensão é especial, sendo a sua fase 

de cognição estreita, resta flagrante a incompatibilidade com o 

procedimento dos juizados especiais, razão pela qual outro caminho não 

há senão o indeferimento da inicial. 5. 5. Frente ao exposto, nos termos do 

art. 51, II, da Lei 9.099/1995 c/c art. 485, I, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

processo sem julgamento de mérito, sem prejuízo da parte autora 

ingressar com nova demanda caso comprove a competência da via ora 

eleita. 6. 6. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 

55 da Lei nº 9.099/1995). 7. 7. P.R.I. 8. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010745-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATIVIDADE UIBO BORORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas tutelas eventualmente concedidas nos 

autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e 

o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010746-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARLOS ADUGOENAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas tutelas eventualmente concedidas nos 

autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e 

o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010843-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL JOSE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas tutelas eventualmente concedidas nos 

autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e 

o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011744-70.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGILANIA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

Proceda o envio de certidão de pendências ao Departamento de Controle e 

Arrecadação do TJMT para protesto dos valores devidos, nos termos da 

Instrução Normativa 10/2014/PRES/DGTJ. Após, arquive-se mediante as 

baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002178-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA CORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALDANHA FARIAS OAB - MT15512/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

1. Sentença lavrada nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. Pois bem, 

é cediço que o art. 3°, §3°, da Lei 9.099/1995, faculta ao autor optar pela 

justiça comum ou pelo juizado especial. Nesse sentido, exercido esse 

direito, não pode o Estado-juiz obstar esta opção. 3. Com efeito, havendo 

na legislação a previsão de rito especifico para determinado tipos de 

ações, como é o caso da ação de consignação em pagamento, a fim de 

melhor atender as suas especificações, se mostra inviável o seu 
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processamento perante o procedimento do juizado especial. 4. Deste 

modo, atento ao fato de que o procedimento da ação de consignação em 

pagamento (art. 539 e seguintes do CPC) é incompatível com o rito dos 

juizados especiais, esta deverá ser ajuizada na justiça comum. 5. Frente 

ao exposto, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/1995 c/c art. 485, I, do 

CPC, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. 6. Sem 

custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 7. P.R.I. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DUQUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o acordo encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do CPC, HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e 

de direito, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o presente processo, 

nos termos do art. 924, II, bem como atento ao disposto no art. 925, todos 

do Código de Processo Civil. 2- Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado 

e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias 

e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010478-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas tutelas eventualmente concedidas nos 

autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e 

o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas tutelas eventualmente concedidas nos 

autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e 

o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010743-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLEURY KIEGEWA EKUREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas tutelas eventualmente concedidas nos 

autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e 

o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KESLEY FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - MT0015056A-A 

para que manifeste acerca do comprovante de deposito apresentado nos 

autos pelo promovido, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010440-02.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA VITOR MAGALHAES BISPO (EXECUTADO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Após acurada leitura dos autos observo já foram 

utilizados em prol da parte exequente todos os sistemas eletrônicos 

disponíveis para busca de bens em nome do devedor, ao passo que 

também já foi tentada a penhora, avaliação e remoção na residência da 

parte executada, restando inócuas todas as tentativas. 3. Assim sendo, 

verifica-se estar o feito permeado por causa uma causa de extinção, 

consistente na ausência de bens passíveis de penhora, incidindo a 

disposição do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, também aplicável na fase 
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de cumprimento de sentença nos termos do ENUNCIADO 75 do FONAJE: 

ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). 4. Frente ao exposto e considerando a inexistência de bens 

penhoráveis em nome da parte executada, com base no art. 53, § 4º da 

Lei 9.099/1995, julgo EXTINTO o presente processo, sem embargo da 

parte exequente requerer o desarquivamento do feito acaso tenha notícias 

de bens passíveis de constrição judicial em poder da parte executada. 5. 

Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, intime-se. 7. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO LINS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO)

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

Durante o curso da demanda a parte autora abandonou a causa por mais 

de 30 (trinta) dias, deste modo, determinou-se a intimação pessoal desta 

para que indicasse o endereço atual da parte requerida, todavia, não foi 

encontrada para ser devidamente intimada. 3. Vieram conclusos. 4. É o 

relato do necessário. Decido. 5. Em face do exposto, com espeque nos 

termos do art. 485, III, combinado com a inteligência do 354, ambos do 

Código de Processo Civil, julgo EXTINTO sem resolução do mérito, o 

processo em apreço. 6. Sem custas. 7. P.R.I. 8. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 9. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010302-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE ALBINA GOMES (EXECUTADO)

REGIANE ALBINA GOMES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012118-86.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLECIA BETHANIA LUZ REGO CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA OAB - MT14313/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO TEIXEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT0018676A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRUNA SILVA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)

2- EVELYN MARIA CLAUDINO DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011229-35.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON REZENDE FORTES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO FERNANDO DE ALMEIDA GOMES OAB - GO0009889A 

(ADVOGADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010331-22.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AZEVEDO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR FRANCISCO ROZA (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 
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bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011045-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELE CRISTINA SOUSA NERYS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIR SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO TAVARES DA LUZ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Novembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSANO FIGUEIREDO GOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação 

proposta pelo promovente em face da parte promovida, alegando defeito 

na prestação de serviço, por perda de folhas de cheques. Em 

contestação, a requerida, em síntese, alegou que o autor não fez prova 

dos danos e pede improcedência. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho 

que razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega defeito na 

prestação do serviço, mas não junta documentos que evidenciam sua 

formula. Não faz especificações em sua peça de que fatores teriam 

abalado o patrimônio subjetivo do autor, e na parte material não demonstra 

com provas nenhum prejuízo. Não traz nenhuma prova também que tenha 

tentado resolver a questão de forma administrativa. Ante a absoluta falta 

de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é 

o único caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Novembro de 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011719-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANEY DIAS DOS PASSOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FALCON - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

AIRTON PASSOS DE SOUZA OAB - PR11301 (ADVOGADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, tendo sido constrido valor parcial da dívida exequenda assim 

sendo, intime-se as partes devendo a exequente indicar bens sujeitos à 

constrição judicial, ou endereço onde possam ser encontrados, 

precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 2- 

Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas as 

ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se inicialmente 

do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à pesquisa no 

sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas estes que, dos 

quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento da ordem 

(anexo), eis porque não se faz juntada do documento de comprovação 

dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. 4- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ART E ARTES ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN ALVES VALLE OAB - SP0093280A (ADVOGADO)

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADERSINO MARQUES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

Ante o teor da decisão proferida em sede de mandado de segurança, 

SUSPENDO a presente demanda até ulterior deliberação judicial. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010749-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ROSELY KOGE PADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas tutelas eventualmente concedidas nos 

autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e 

o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011352-96.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GECIMAR MOURA DA SILVA 00377893170 (REQUERIDO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000344-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES SOUZA (REQUERIDO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013083-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE CAVALCANTE BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8013083-93.2016.811.0004 Pólo ativo: LORRAINE CAVALCANTE 

BELEM Pólo passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte Reclamante, alegando existência de ERRO MATERIAL na 

sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) o nome correto da 

empresa é OI S/A, e no sistema PROJUDI consta OI MOVEL S/A, pugnando 

pela correção. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, e 

conforme artigo 1.022 do NCPC, corrigir erro material. No entanto, como 

bem alega a reclamada todas as peças processuais constaram a sua 

nomenclatura correta, sendo que em analise ao processo, atualmente 

utilizando-se a plataforma PJE, o nome da reclamada consta-se como OI 

S/A. Sendo que tal situação bastaria simples pedido aos autos para 

secretaria, não necessitando ser por meio de embargos, pois não houve 

erro na sentença. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, MANTENDO a sentença 

proferida. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011281-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA OAB - MT21255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA GOMES SPAGNOL DOS ANJOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011271-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 88 de 1095



judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010818-55.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA EMERENCIANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011261-69.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000662-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA DA COSTA SILVA LOPES (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011860-08.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Compulsando os autos, denota-se que mesmo intimado para se 

manifestar, a parte autora manteve-se inerte, deixando de praticar os atos 

que lhe competia, eis porque, resta caracterizado o abandono do feito, o 

que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito. 3- Diante do 

manifesto desinteresse do exequente pelo regular andamento do feito e 

considerando que o processo não pode se eternizar por falta de iniciativa 

da parte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, III, do códex processual civil c/c o art. 51, caput, da Lei 

9.099/95. 5- Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras e arrestos 

efetuado nos autos. 6- Sem custas de acordo com os art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. 7- Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. 8- Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010028-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLINO RAINERIO OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

NALVA DE TAL PROPRIETARIA DO ESTABELECIMENTO AÇOUGUE BOI DE 

OURO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, tendo sido constrito apenas valor parcial da dívida, assim 

sendo, intime-se as partes, devendo a exequente indicar bens sujeitos à 

constrição judicial, ou endereço onde possam ser encontrados, 

precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 2- 

Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas as 

ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se inicialmente 

do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à pesquisa no 

sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas estes que, dos 

quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento da ordem 

(anexo), eis porque não se faz juntada do documento de comprovação 

dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. 4- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PEREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Somente entendo por acolher a 

ilegitimidade passiva do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A, pois não foi 

demonstrado nos autos liame fático ou de relação jurídica entre o autor e 

esta empresa. Não considerada nenhuma outra preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos, bem como documentos acostados pelas 

partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de AÇÃO onde a parte autora, em síntese, alega 

que efetuou um contrato com a requerida que modificou unilateralmente a 

avença. Pede limitação e danos. Em contestação aduz a requerida que o 

contrato foi realizado normalmente e pede que seja declarado plenamente 

válido, e que não deve ser penalizada, refutando os termos exordiais. Indo 

para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é 

evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, 

especialmente para considerar a inversão do ônus da prova como direito 

subjetivo do autor, aplicando as devidas consequências. Pois bem. 

Definida estas questões é preciso examinar dentre as provas do caderno 

processual e argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de 

causalidade e a comprovação do dano. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida responde pelas 

consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela aplicável 

teoria do risco da atividade. A discussão dos autos se concentra no fato 

da parte autora mencionar que não efetuou contrato adesivo buscando a 

validade da contratação original. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Logo, comprovada que a ação ilícita, 

isso acessa a caracterização do dano moral, de maneira que não há que 

se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é evidente diante do 

fato de que o evento danoso gerou consubstanciada no referido ato ilícito. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistente a dívida 

contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

CONDENANDO o reclamado a retificar o contrato do Reclamante 

reconhecendo somente até o limite da 48° PARCELAS, conforme pactuado 

entre as partes. b) por consequência da declaração anterior, determinar 

que a promovida retire o nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até 

quinze dias se já não o tiver realizado. c) condenar a promovida a pagar à 

autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) ,a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. d) acolho a retificação do 

polo passivo para passar a constar BANCO OLÉ BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A , devendo a escrivania tomar as providencias de 

imediato. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011587-97.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ADEDIR SOARES LUIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, tendo sido constrito valor parcial da dívida, assim sendo, 

intime-se as partes, devendo a exequente indicar bens sujeitos à 

constrição judicial, ou endereço onde possam ser encontrados, 

precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 2- 

Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas as 

ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se inicialmente 

do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à pesquisa no 

sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas estes que, dos 

quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento da ordem 

(anexo), eis porque não se faz juntada do documento de comprovação 

dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. 4- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011030-76.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DANIEL JUSTINO NETO (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLETO IGNACIO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA OAB - 353.112.151-00 (REPRESENTANTE)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, não estando 

patente a falta das condições da ação e ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a vestibular dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2. Certo é que em regra a apreciação do pedido 

liminar deve ocorrer no momento em que o julgador se debruce sobre a 

vestibular, contudo o presente feito contém ingredientes que torna 

necessária a manifestação da parte contrária para indigitada análise do 

pleito liminar. 3. Assim sendo, cite-se e intime-se a parte requerida para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto ao pedido de liminar 

formulado pela parte autora, indicando, dentre outros motivos, por quais 

razões não realizou a entrega dos produtos mencionados pelo requerente. 

4. Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos para a análise do 

mencionado pedido. 5. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012469-88.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME SARMENTO PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ AIRES CIRINEU NETO OAB - GO6244 (ADVOGADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Compulsando os autos, denota-se que restou prejudicada a tentativa de 

penhora de bens do executado vez que não há nos autos informações 

cadastrais do executado. Intimada a manifestar-se, a exequente 

manteve-se inerte, deixando de praticar os atos que lhe competia, eis 

porque, resta caracterizado o abandono do feito, o que acarreta sua 

extinção, sem resolução do mérito. 3- Diante do manifesto desinteresse da 

exequente pelo regular andamento do feito e considerando que o 

processo não pode se eternizar por falta de iniciativa da parte, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, 

do códex processual civil c/c o art. 51, caput, da Lei 9.099/95. 5- 

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras e arrestos efetuado nos 

autos. 6- Sem custas de acordo com os art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 7- 

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. 8- Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012004-16.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIBA OLIVEIRA DE JESUS (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, tendo constrito apenas valor parcial, assim sendo, intime-se as 

partes para que se manifestem, devendo a exequente indicar bens 

sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser encontrados, 

precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 2- 

Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas as 

ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se inicialmente 

do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à pesquisa no 

sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas estes que, dos 

quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento da ordem 

(anexo), eis porque não se faz juntada do documento de comprovação 

dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. 4- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002156-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO JOSE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTERNEI NOGUEIRA BARROS (EXECUTADO)

 

1- Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em município 

situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte que este juiz 

não é competente para apreciar a causa. Com efeito, havendo relação 

consumerista entre os contendores, a relação jurídica em apreço é 

regulada pelo CDC, tendo em vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a 

situação ser regida pelo disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, 

esta tem sido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO 

DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a 

competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo 

de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não 

provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, Dje 17/06/2013) “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem decidiu de acordo com 

jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se tratando de matéria de 

consumo, a competência é o domicílio do consumidor. Incidência da 

Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no REsp 

1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO 

DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1.O foro 

competente para processar e julgar a ação que verse sobre relação de 

consumo é aquele no qual o consumidor é domiciliado. Trata-se, no caso, 

de competência absoluta, passível de ser reconhecida de ofício. 2.Agravo 

d e s p r o v i d o ” .  ( T J - D F  -  A G I :  2 0 1 3 0 0 2 0 2 8 5 1 3 0  D F 

0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de 

Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2- Registre-se que a cláusula de eleição de 

foro diversa do domicílio do consumidor é nula de pleno direito, não 

prevalecendo em situações desta natureza, assim já se manifestou 

nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3- Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4- Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 5- P.R. I. 6- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012477-02.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ESPOSITO VILELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010031-26.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONE MARCIA GOMES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO)

 

1. Retifique o polo passivo da lide, devendo ser retirado o Banco Pan do 

processo em epígrafe. 2. Após, expeça-se ofício ao DETRAN/MT 

requisitando seja retirado o gravame do veículo da parte exequente objeto 

do presente feito. 3. Por fim, deverá a parte exequente aportar aos autos 

o cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção. 4. Expeça-se o 

necessário. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011996-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AUGUSTO DAMACENO LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010835-28.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AZEVEDO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 92 de 1095



SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SOARES DE AZEVEDO (EXECUTADO)

 

1- Trata-se de execução de título extrajudicial onde, conforme certificado 

nos autos, o executado não foi encontrado para citação. Intimado a se 

manifestar, o exequente pugna pela penhora e/ou constrição de bens da 

parte executada. 2- Pois bem, em sendo a citação ato processual solene e 

indispensável a angularização da lide, é pacífico o entendimento dos 

tribunais firmado no sentido de que apenas o executado validamente 

citado, que não pagar nem nomear bens à penhora, poderá ter seus bens 

constritos por meio dos sistemas online, sob pena de ofensa direta às 

garantias fundamentais do devido processo legal, contraditório e ampla 

defesa (art. 5°, LIV e LV da CF) eis porque, não tendo o exequente 

demonstrado indícios de ocultação do devedor ou ainda de seus bens, 

INDEFIRO o pleito de penhora de valores. 3- INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste acerca de novo endereço para citação da parte 

executada no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 4- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011995-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011950-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011851-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011835-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA DE MOURA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FERNANDES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000164-60.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSIANE FERNANDES 

SOUZA Pólo Passivo: BANCO SEMEAR Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 
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Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, a Reclamada apresenta documentos e contratos e 

comprovam a origem da divida. Com efeito, comprovado a origem do 

débito, entendo que a Reclamada não pode ser responsabilizada, pois não 

incorreu em atitude ilícita. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, 

nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Revogo liminar concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANTHIAGO MATHEUS DIAS DA ENCARNACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000186-21.2017.811.0004 Pólo Ativo: SANTHIAGO MATHEUS 

DIAS DA ENCARNAÇÃO Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos como contrato assinado para comprovar a origem da divida. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001068-80.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIENE BATISTA DOS 

SANTOS Pólo Passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A . 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, e não sendo a 

reclamada ainda citada, entendo que o pedido poderá ser acolhido: De 

acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há 

porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da 

homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 
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pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000597-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RAMOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENICE HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000597-64.2017.811.0004 Pólo Ativo: JANAINA RAMOS DE 

BRITO Pólo Passivo: VALDENICE HENRIQUE DA SILVA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer a sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$13.459,45 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta 

e cinco centavos) devidamente atualizados, representados pela cártula de 

cheque em anexo. Com efeito, verifico que a origem da divida é licita, 

devendo ser acolhido in tontun os pedidos iniciais. 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada VALDENICE HENRIQUE DA 

SILVA a pagar à quantia de R$13.459,45 (treze mil, quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)) a Reclamante 

JANAINA RAMOS DE BRITO, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

publicação desta sentença (362 STJ) e juros moratórios de 1% ao mês 

desde a citação. (405 CC). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000589-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALCIDES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA ROCHA NUNES OAB - MT18466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Novembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011827-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIA FRAIA COSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012064-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CELSON DE ABREU GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n.º 8012064-52.2016.811.0004 Pólo ativo: DIVINO CELSON DE 

ABREU GUIMARAES Pólo passivo: OI MÓVEL S/A Vistos,etc. Relatório 

dispensado por força do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Ab initio, imperioso se faz registrar que, a teor do Enunciado nº 89 do 

FONAJE, a "incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 
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sistema de juizados especiais cíveis". Com efeito, as especificidades do 

sistema instituído pela Lei nº 9.099/95 afastam a aplicação da Súmula nº 

33 do Superior Tribunal de Justiça, que foi editada sob a perspectiva do 

Código de Processo Civil e antes mesmo da Lei dos Juizados. Pois bem. 

Segundo se extrai dos autos, a parte reclamante devidamente intimada 

para comprovar seu domicilio nesta Comarca, deixou transcorrer o prazo 

in albis. Desta feita, a ação não poderia ser ajuizada nesta comarca, pois 

em sede de Juizados Especiais, o art. 4º, da Lei 9.099/95, estabelece as 

regras para determinação da competência, vejamos: Art. 4º. É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Na hipótese, nem a parte promovente nem a promovida 

ostentam domicílio sob a jurisdição desta Comarca, nenhuma das partes 

reside ou exerce atividades profissionais ou econômicas ou mantém 

estabelecimento(SEDE) neste Município, fato que indica a inexistência de 

qualquer das causas aptas a atrair a competência para este Juízo. 

Ademais, a citada norma deve ser interpretada sistematicamente, se 

buscando, além do mens legis que inspirou o dispositivo legal, relacioná-la 

com as outras normas pertinentes ao mesmo objeto. Com efeito, não 

obstante os arts. 6º e 101 do Código de Defesa do Consumidor, facultem 

ao autor eleger o foro para propor a sua ação, é certo que esse benefício 

de escolha não autoriza o consumidor a extrapolar as regras processuais 

e propor a ação aonde lhe convier, aleatoriamente. Exatamente nesse 

sentido, vide o julgado a seguir, in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ESCOLHA DO JUÍZO DE FORMA ALEATÓRIA. 

INADMISSIBILIDADE. FORO COMPETENTE DO DOMICÍLIO DO AUTOR. 

DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR 

A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Em se tratando de relação de 

consumo, é competente para processar e julgar a demanda o foro do 

domicílio do consumidor. 2. Não obstante essa comodidade legal conferida 

ao consumidor, para lhe facilitar a defesa de seus interesses, veda-se à 

parte escolher aleatoriamente o foro para propositura da ação. 

Renunciado o benefício de propor a ação no foro de seu domicílio, deverá 

o consumidor ater-se às regras gerais previstas no código de processo 

civil. 3. Constatado que a ação foi proposta sem qualquer observância aos 

critérios de competência estabelecidos pelo legislador infraconstitucional. 

Em local eleito de forma aleatória. Evidente a violação do princípio do juízo 

natural. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do juízo 

suscitante. (TJGO; CC 0251051-55.2014.8.09.0000; Trindade; Primeira 

Seção Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; DJGO 09/09/2014; Pág. 88). 

Aliás, de outra forma não poderia ser, sob pena de se ferir o Princípio do 

Juízo Natural (art. 5º, inciso XXXVII, CF) e permitir que o simples desejo 

particular da parte, embasado em motivo de ordem particular não 

declarado, autorize a transgressão às regras processuais e normativas 

administrativas, ferindo, inclusive, a divisão organizacional do próprio 

Poder Judiciário. Da mesma forma, o processamento da presente demanda 

neste Juízo em nada facilitaria a defesa. Ao contrário, causaria prejuízo. 

Por fim, pontuo que a distribuição da demanda na presente Comarca vai de 

encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente o 

da celeridade e da economia processual (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Neste 

contexto, flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a 

dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos Juiza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011099-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011099-74.2016.811.0004 Pólo Ativo: JOSE CARLOS 

BARCELOS Pólo Passivo: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 
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advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Informa a requerida que existem dois processo idênticos, 

qua is  se jam os  números  1000096-13 .2017 .8 .11 .0004  e 

1000150-76.2017.8.11.0004. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não 

podem julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao que 

dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que 

não se trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Novembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY D JANE GOMES SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Novembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001909-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. BAZI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABIMAEL PEREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

CLEOMAR ARAUJO MOTA (EXECUTADO)

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Segundo consta no artigo 59 da Lei do Cheque, prescreve em 06 (seis) 

meses a ação de execução da cártula, contado da expiração do prazo 

para apresentação, não desnaturando esta regra o costume de pós-datar 

o título. Assim tem se manifestado a jurisprudência pátria, c.f.: “RECURSO 

INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. 

PRETENSÃO DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO, MEDIANTE ADOÇÃO DA 

DATA PÓS-DATADA DA CÁRTULA COMO TERMO INICIAL PARA 

CONTAGEM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 59 DA 

LEI DO CHEQUE. O recorrente ajuizou no dia 08 de fevereiro de 2010 ação 

de execução de título executivo extrajudicial, fundada m cheque emitido 

pelo recorrido, no dia 05 de maio de 2009. Na sentença, tendo que 

decorridos mais de 06 meses, a contar do final do prazo de apresentação 

(30 dias, no caso, já que emitido na mesma praça), houve extinção do 

processo”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002959708 RS, Relator: Leandro 

Raul Klippel, Data de Julgamento: 17/03/2011, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/03/2011) 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO 

DE CRÉDITO. CHEQUE PÓS-DATADO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. 

AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO 

DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DATA 

CONSIGNADA NA CÁRTULA. 1. A ausência de fundamentação ou a sua 

deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 2. O 

dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico 

entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas 3. Ainda que 

a emissão de cheques pós-datados seja prática costumeira, não encontra 

previsão legal. Admitir-se que do acordo extracartular decorra a dilação 

do prazo prescricional, importaria na alteração da natureza do cheque 

como ordem de pagamento à vista e na infringência do art. 192 do CC, 

além de violação dos princípios da literalidade e abstração. Precedentes. 

4. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de 

execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, 

para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a 

data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço 

reservado para a data de emissão. 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido e nessa parte não provido”. (REsp 1068513/DF, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 

17/05/2012) 3. No caso vertente o título executivo que instrue a presente 

demanda foi emitido no ano de 2015, de tal sorte que resta flagrante o 

transcurso do lapso temporal previsto no indigitado artigo 59, o que 

inviabiliza o prosseguimento do feito, ante a ausência de liquidez da 

cártula. 4. De fato, estando prescrito o prazo para propositura da 

demanda, carece o autor de título executivo hábil a propulsar a ação, não 
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havendo se falar em título executivo nos moldes do art. 784 do CPC, assim 

sendo, desmerece guarida a presente via intentada pela parte exequente, 

já que seu título não está em compasso com os artigos 778 e 786 do 

Código de Processo Civil. 5. Ex posistis, DECLARO extinto o processo com 

resolução de seu mérito, com arrimo nos artigos 487, II, do CPC. 6. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. 7. Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 8. P.R. I. 9. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011899-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WARLES ALVES BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011899-05.2016.811.0004 Pólo Ativo: WARLES ALVES BENTO 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte da requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011899-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WARLES ALVES BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011899-05.2016.811.0004 Pólo Ativo: WARLES ALVES BENTO 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte da requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011807-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS GOUVEIA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

RIO SUL AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

WALDIR MARTINS JUNIOR (REQUERIDO)

 

Autos nº 8011807-27.2016.811.0004 Pólo Ativo: BRUNO VINICIUS 

GOUVEIA RAMOS Pólo Passivo: WALDIR MARTINS JUNIOR e outros (2) 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da requerente, vez que deixou de 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação (id 7730328). O fato do não comparecimento pelo réu 
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acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Ainda, verifico que as partes 

reclamadas também não foram citadas, de forma que deixo de aplicar 

custas processuais em desfavor da parte autora. Dessa forma, a situação 

atual do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

485, VI do CPC, sem resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011205-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LEITE PORTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINA BAPTISTA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos n.º 8011205-02.2017.811.0004 Pólo ativo: LUZIA LEITE PORTILHO 

Pólo Passivo: LAUDELINA BAPTISTA DE SOUZA SILVA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil (2016). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS em decorrência de acidente de trânsito, onde 

aduz a parte Reclamante que ao chegar em sua residência deixou sua 

motocicleta na calçada a fim de abrir o portão para entrar, momento que a 

reclamada aproximando-se de marcha ré colidiu com sua moto, 

derrubando-a e causando várias avarias. Aduz que a Ré se negou a 

pagar por qualquer reparo, motivo pelo qual ingressa com a presente 

ação. A Reclamada na contestação alega que o motivo da colisão foi que 

a moto da parte autora estava estacionada em cima da calçada, ou seja, 

de forma indevida, e que por culpa da autora causou avarias em seu 

veiculo no valor de R$400,00, pugnando pela improcedência da inicial. Pois 

bem, em que pese as alegações da reclamada, evidente que foi a 

responsável pela colisão, tendo em vista que a motocicleta da autora 

estava estacionada em cima da calçada, como confirmado na 

contestação. Sendo que se é indevido um veiculo estacionar em cima da 

calçada, mais indevido é um veiculo circular por cima do mesmo lugar, 

restando incontroverso a responsabilidade da reclamada. Com efeito, 

entendo devido a condenação da ré na quantia de R$2.365,00 (dois mil, 

trezentos e sessenta e cinco reais), por ser o orçamento médio 

apresentado. 4.DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada LAUDELINA BAPTISTA DE SOUZA SILVA a pagar a quantia de 

R$2.365,00 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais) à titulo de 

indenização por danos materiais a Reclamante LUZIA LEITE PORTILHO, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000658-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA HILARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000658-22.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA OLIVEIRA 

HILARIO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a reclamante que teve 

sua energia suspensa indevidamente, vez que todas suas faturas 

estavam devidamente pagas. Na contestação, a Reclamada alega de 

forma genérica que não houve suspensão do serviço da energia, 

pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, verifico que a parte 

autora comprova a suspensão do serviço através do numero de protocolo 

e do boletim de ocorrência, e conforme relatório de pagamento de faturas 

apresentados pela reclamada, verifico ainda que apesar da autora ter 

pago algumas faturas em atraso, a data do corte foi superior, não 

justificando a interrupção dos serviços. No caso, mesmo após a parte 

autora ter levado a conhecimento da ré a comprovação que efetuou o 

pagamento, o fornecimento continuou interrompido indevidamente, de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 99 de 1095



modo que configura o abalo. Assim, no que tange ao pedido de reparação 

a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

a suspensão indevida do fornecimento de energia lhe causou prejuízos 

diversos de mero dissabor. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

SÚMULA Nº 192 DO TJRJ. FATURA QUITADA. CORTE DE ENERGIA 

INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. A 

instalação e localização do aparelho medidor, bem como sua manutenção 

e aferição, são tarefas de responsabilidade da distribuidora de energia 

(cf. arts. 73 e 77 da Resolução Aneel nº 414/2010). Verbete da Súmula nº 

192 deste Tribunal de Justiça, ¿A indevida interrupção na prestação de 

serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura 

dano moral¿. Dano moral in re ipsa. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ 

- APL: 00013246320138190002 RJ 0001324-63.2013.8.19.0002, Relator: 

DES. ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2015, 

VIGÉSIMA QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

01/04/2015 00:00) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA Nº 192 DO TJRJ. 

FATURA QUITADA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO 

ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. A instalação e localização do 

aparelho medidor, bem como sua manutenção e aferição, são tarefas de 

responsabilidade da distribuidora de energia (cf. arts. 73 e 77 da 

Resolução Aneel nº 414/2010). Verbete da Súmula nº 192 deste Tribunal 

de Justiça, ¿A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais 

de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral¿. Dano 

moral in re ipsa. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 

00045719320108190087 RJ 0004571-93.2010.8.19.0087, Relator: DES. 

ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2015, VIGÉSIMA 

QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/03/2015 

00:00) A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos de tutela, para: a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante MARIA OLIVEIRA HILARIO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011686-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE DIAS BURTET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012522-06.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA DA SILVA MENEZES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

1- Intime-se as partes quanto à penhora realizada. 2- Após, não havendo 

manifestação contrária, faça os autos conclusos para deliberação acerca 

da transferência dos valores constritos. 3- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012358-17.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GARCIA LINO DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NOLASCO GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI VALENTIM BITTENCOURT OAB - GO0025061A (ADVOGADO)

 

1- Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial onde, após 

determinação de penhora sobre bem imóvel de propriedade do executado, 

houve a manifestação da notária/registradora quanto a impossibilidade de 

proceder com a devida averbação do ato, diante de alterações ocorridas 

na matrícula do imóvel. Após, conforme noticiado pelo exequente, ocorreu 

o falecimento do executado, motivo pelo qual o mesmo manifestou-se nos 

autos pugnando pela alteração no polo passivo da demanda, bem como 

pela citação do de cujus e demais herdeiros. 2- É o relato do necessário. 

Decido. 3- Inicialmente, cumpre esclarecer que conforme dispõe o Código 

Civil em seu art. 1.997 primeira parte, "a herança responde pelo 

pagamento das dívidas do falecido". 4- Pois bem, sendo o patrimônio do de 

cujus constituído de saldo entre o seu ativo e o seu passivo, apuradas e 

pagas as dívidas, verificar-se-á o saldo remanescente a ser partilhado, 

podendo os credores do espólio requerer ao Juízo do Inventário o 

pagamento das dívidas vencidas e exigíveis, sendo para tanto o pedido de 

habilitação apensado aos autos do inventário (CPC/2015, art.642). 5- Na 
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espécie, observa-se que, sendo o Juízo do Inventário um Juizo Universal 

conforme dispõe o art. 612 do CPC, as questões de fato e de direito 

atinentes à herança deverão ser resolvidas pelo juízo do inventário, desde 

que comprovadas por documentos, eis porque, torna-se medida 

escorreita, a extinção dos presentes autos e posterior habilitação do 

crédito, nos autos do inventario nos termos do que dispõe o art. 642 do 

CPC. 6- Diante do exposto e tudo que dos autos consta, nos termos do art. 

485, IV, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, DETERMINANDO a expedição da competente CERTIDÃO DA 

DÍVIDA, a fim de que o exequente possa, munido de cópia da sentença 

exarada nos presentes autos, proceder com a habilitação do seu crédito 

junto ao juízo responsável pela tramitação dos autos de inventário. 7- Sem 

custas conforme arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 8- Após, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. 9- Publique-se. 10- 

Registre-se. 11- Intime-se. 12- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013035-37.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR LUCAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Compulsando os autos, verifica-se que, mesmo intimada a parte autora 

para manifestação, a mesma manteve-se inerte, deixando de praticar os 

atos que lhe competia, eis porque, resta caracterizado o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito. 3- Diante do 

manifesto desinteresse da exequente pelo regular andamento do feito e 

considerando que o processo não pode se eternizar por falta de iniciativa 

da parte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, III, do códex processual civil c/c o art. 51, caput, da Lei 

9.099/95. 5- Sem custas de acordo com os art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 6- 

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. 7- Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCELENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela 

requerida, onde a mesma narra acerca de omissão na sentença 

condenatória e, consequentemente, a reforma da decisum que deferiu 

parcialmente os pedidos iniciais contidos na presente actio. 2- Pois bem, 

uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante intento 

meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter infringente, 

onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, contradição ou 

obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível somente em 

hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso vertente. 3- 

Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com a decisão, 

deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de 

obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que segundo os 

ensinamentos de Yussef Said Cahali, os recorrentes fazem jus ao pleito 

invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada não 

é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do mais 

de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da causa) 

sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, razões 

pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, nítido 

que a matéria atacada in casu não tem compleição de ser discutida nesta 

via, já que não se encontra amparada por nenhuma daquelas situações 

preconizadas no art. 1.022 do instrumento adjetivo civil, por visar efeito 

meramente modif icativo, não col imando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão na decisão embargada, notadamente quando 

se fundamentou em argumentos que se prestam para sustentá-la, não 

sendo aqui a sede adequada para se corrigir eventual erro de julgamento. 

8- Intime-se. 9- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011777-89.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNIQUE SOUZA DE AMORIM (EXECUTADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Compulsando os autos, denota-se que intimada a manifestar-se, a 

exequente manteve-se inerte, deixando de praticar os atos que lhe 

competia, eis porque, resta caracterizado o abandono do feito, o que 

acarreta sua extinção, sem resolução do mérito. 3- Diante do manifesto 

desinteresse do exequente pelo regular andamento do feito e 

considerando que o processo não pode se eternizar por falta de iniciativa 

da parte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, III, do códex processual civil c/c o art. 51, caput, da Lei 

9.099/95. 5- Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras e arrestos 

efetuado nos autos. 6- Sem custas de acordo com os art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. 7- Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. 8- Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011746-69.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRONETH ROSA PORTO (EXECUTADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Compulsando os autos, denota-se que restou prejudicada a tentativa de 

citação do executado vez que, conforme certificado pelo meirinho, o 

mesmo não reside no endereço fornecido pela parte exequente. Intimado a 

manifestar-se, o mesmo manteve-se inerte, deixando de praticar os atos 

que lhe competia, eis porque, resta caracterizado o abandono do feito, o 

que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito. 3- Diante do 

manifesto desinteresse do exequente pelo regular andamento do feito e 
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considerando que o processo não pode se eternizar por falta de iniciativa 

da parte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, III, do códex processual civil c/c o art. 51, caput, da Lei 

9.099/95. 5- Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras e arrestos 

efetuado nos autos. 6- Sem custas de acordo com os art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. 7- Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. 8- Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010797-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. S. MOREIRA & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIS DE ALMEIDA LIMA (EXECUTADO)

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 2- Não havendo 

manifestação, faça os autos conclusos para sistemas online, momento em 

que será procedido o levantamento da constrição realizada. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLYNY LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000518-85.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANNA CAROLYNY 

LOPES DOS SANTOS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010736-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA PAZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0012672A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINO.COM.BR (EXECUTADO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO)

 

1- Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe 

numeração correta do CNPJ da empresa requerida EDESTINOS.COM.BR 

vez que, o numero apresentado não é identificado pelos sistemas online. 

2- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010972-39.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CAMARGO DE MELO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA CARNEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Em que pese já tenha se manifestado no ID 10585325, determino que a 

parte exequente informe, no prazo de 15 (quinze) dias, se ocorreu ou não 

efetivamente a amortização da dívida, de tal sorte que ressalto que a sua 

incúria desembocará na extinção do feito, ante o cumprimento integral da 

obrigação. Sendo negativa a resposta, faça os autos conclusos para 

manejo da ferramentas eletrônicas de constrição de bens. Do contrário, 

aloque os autos no escaninho sentença. Intime-se. Ultrapassado o aludido 

prazo, faça conclusos. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010842-49.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010765-74.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FORTES E FORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT12552/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELCRED FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

D.M.S. DISTRIBUIDORA DE MOLAS SOROCABA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA GIACOMASSI OAB - SP189443 (ADVOGADO)

JULIANA PIOTTO SILVEIRA BELLO OAB - SP213228 (ADVOGADO)

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A (ADVOGADO)

 

1. Após percuciente análise do feito observo que, de fato, há saldo 

remanescente para amortização integral da dívida, assim sendo, tendo em 

vista o não cumprimento de sentença integral por parte das executadas, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado as executadas 

para no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer 

no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios calculados 

sob o saldo remanescente, na forma estabelecida no art. 523, §2°, do 

CPC. 2. Ultrapassado o prazo acima e não tendo ocorrido o cumprimento 

da obrigação, faça conclusos para penhora por meio das ferramentas 

eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001901-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. BAZI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.MARTINS DE SOUSA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Segundo consta no artigo 59 da Lei do Cheque, prescreve em 06 (seis) 

meses a ação de execução da cártula, contado da expiração do prazo 

para apresentação, não desnaturando esta regra o costume de pós-datar 

o título. Assim tem se manifestado a jurisprudência pátria, c.f.: “RECURSO 

INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. 

PRETENSÃO DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO, MEDIANTE ADOÇÃO DA 

DATA PÓS-DATADA DA CÁRTULA COMO TERMO INICIAL PARA 

CONTAGEM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 59 DA 

LEI DO CHEQUE. O recorrente ajuizou no dia 08 de fevereiro de 2010 ação 

de execução de título executivo extrajudicial, fundada m cheque emitido 

pelo recorrido, no dia 05 de maio de 2009. Na sentença, tendo que 

decorridos mais de 06 meses, a contar do final do prazo de apresentação 

(30 dias, no caso, já que emitido na mesma praça), houve extinção do 

processo”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002959708 RS, Relator: Leandro 

Raul Klippel, Data de Julgamento: 17/03/2011, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/03/2011) 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO 

DE CRÉDITO. CHEQUE PÓS-DATADO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. 

AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO 

DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DATA 

CONSIGNADA NA CÁRTULA. 1. A ausência de fundamentação ou a sua 

deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 2. O 

dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico 

entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas 3. Ainda que 

a emissão de cheques pós-datados seja prática costumeira, não encontra 

previsão legal. Admitir-se que do acordo extracartular decorra a dilação 

do prazo prescricional, importaria na alteração da natureza do cheque 
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como ordem de pagamento à vista e na infringência do art. 192 do CC, 

além de violação dos princípios da literalidade e abstração. Precedentes. 

4. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de 

execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, 

para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a 

data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço 

reservado para a data de emissão. 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido e nessa parte não provido”. (REsp 1068513/DF, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 

17/05/2012) 3. No caso vertente o título executivo que instrue a presente 

demanda foi emitido no ano de 2016, de tal sorte que resta flagrante o 

transcurso do lapso temporal previsto no indigitado artigo 59, o que 

inviabiliza o prosseguimento do feito, ante a ausência de liquidez da 

cártula. 4. De fato, estando prescrito o prazo para propositura da 

demanda, carece o autor de título executivo hábil a propulsar a ação, não 

havendo se falar em título executivo nos moldes do art. 784 do CPC, assim 

sendo, desmerece guarida a presente via intentada pela parte exequente, 

já que seu título não está em compasso com os artigos 778 e 786 do 

Código de Processo Civil. 5. Ex posistis, DECLARO extinto o processo com 

resolução de seu mérito, com arrimo no artigo 487, II, do CPC. 6. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. 7. Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 8. P.R. I. 9. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010387-55.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BENTO JUNIOR OAB - MT0010863A (ADVOGADO)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. ADEMIR DE ASSIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO ROSA DA SILVA OAB - MT0007860A (ADVOGADO)

 

1. Uma vez tendo a parte exeqüente apresentado cópia da matrícula do 

bem imóvel a ser penhorado, DEFIRO parcialmente o pedido contido no ID 

10225630, determinando seja lavrado termo de penhora nos autos, na 

forma do artigo 845, § 1º, do CPC, incidente sobre o bem descrito na 

inaugural, devendo a secretaria promover a imediata intimação da parte 

executada quanto a presente penhora. 2. Compete à parte exeqüente 

observar o disposto no artigo 844, do CPC, para que o ato judicial em 

apreço gere presunção absoluta perante terceiros. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010387-55.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BENTO JUNIOR OAB - MT0010863A (ADVOGADO)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. ADEMIR DE ASSIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO ROSA DA SILVA OAB - MT0007860A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS, por meio de 

seu/sua advogado(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: SABRINA MIRANDA 

BRITO - MT0022125A-B, VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - GO0034487A, 

JOAO BENTO JUNIOR - MT0010863A,para que compareça para assinar o 

termo de penhora expedido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010852-64.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PEREIRA FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

 

1- Em atenção ao pleito da parte exequente, cumpre-nos esclarecer que 

este gabinete utiliza-se de todas as ferramentas disponíveis para 

constrição de bens, valendo-se inicialmente do BacenJud que, uma vez 

infrutífero, passa-se então à pesquisa no sistema Renajud, valendo-se e 

por fim do Infojud, sistemas estes que, dos quais, somente o BacenJud 

faz emissão de detalhamento da ordem, eis porque não se faz juntada do 

documento de comprovação dos demais. 2- Posto isto, indefiro o pleito da 

parte exequente e DETERMINO o cumprimento integral da decisão de 

penhora de bens do devedor anteriormente deferida. 3- Intime-se. 4- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010852-64.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PEREIRA FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - MT0018120A para 

se manifestar a cerca da certidão do Senhor Oficial de Justiça no 

ID-10833522.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010207-05.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELOURI MARQUES PARREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DOMINGOS DOS SANTOS FACHINI (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO 

INTEGRALMENTE PAGO - ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se dos autos que os valores 

executados já foram integralmente pagos pela executada, há que ser 

mantida a sentença que extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, 

I, do CPC.- (Ap 71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

19/02/2015) Não havendo mais interesse processual e concretizado 

pagamento, o processo integralizou a completa entrega da prestação 

jurisdicional, o que lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, comprovado adimplemento do objeto imediato do 

processo, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em 

virtude do pagamento do débito, com base no art. 924, I do Novo Código de 

Processo Civil. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou 

proceda transferência eletrônica dos valores depositados em favor de 

quem de direito. Proceda o imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/95, com as cautelas de praxe. Que sejam revogados 

efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos, 

tomando as devidas providencia, enviando oficio se for o caso. Sem 
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condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Novembro 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011463-51.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOUZA CARVALHO SAGGIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT0013560A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

 

CONCLUSÃO INDEVIDA. Conforme despacho retro, proferido pelo MM. 

Juiz de Direito, concretiza-se na integra o despacho ID 7557228. Ou seja, 

intime-se o executado, para que no prazo de 05 (cinco) dias conforme o 

pagamento das parcelas vencidas, ocasião que ausente manifestação os 

autos devem retornar para realização de buscas pelo sistema online. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLYNY LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000519-70.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANNA CAROLYNY 

LOPES DOS SANTOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação, e em analise ao sistema processual, verifica-se 

que a negativação oriunda da empresa CLARO S/A é devida conforme 

contrato apresentado em outros autos. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 
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para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012525-58.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogados do(a) EXECUTADO: TAKECHI IUASSE - MT0006113S, NEYIR 

SILVA BAQUIAO - MG0129504A, para indicar dados necessários da parte 

requerida para a expedição do alvará, conforme deposito da condenaçaõ 

nos autos

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA PRISCIA BENTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - 

MT0015250S-A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 09/04/2018 Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DINAMICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - 

MT0015250S-A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 09/04/2018 Hora: 15:40 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001421-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICIO FERNANDES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito com pedido de 

tutela provisória, conquanto a parte autora aduz que, o valor mensal das 

suas faturas de energia elétrica estão sendo acrescidas de ICMS cobrado 

sobre o valor total da conta, incluindo nesse cálculo os valores 

correspondentes à Tarifa do Uso de Sistema de Transmissão (TUST) e 

Tarifa do Uso do Sistemas de energia elétrica (TUSD), o que 

consubstancia cobrança ilegal, uma vez que referido imposto deve incidir 

tão somente sobre o valor atinente à energia elétrica efetivamente 

consumida, de sorte que, requer initio litis a suspensão das referidas 

cobranças. 2. É o relato em apertada síntese. 3. Inicialmente, observando 

que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual Civil, 

especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não sendo 

caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, não estando patente a 

falta das condições da ação e ausência dos pressupostos processuais, 

recebo a vestibular dando continuidade à atividade jurisdicional deste 

juízo. 4. No caso em apreço, apesar de haver entendimento no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça de que as tarifas de “TUSD” e “TUST” não 

incorporam a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de 

energia elétrica, porquanto não se trata de circulação de mercadoria, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – conforme se verifica do 

ofício circular 18/2017 – entendeu que com o deferimento das liminares 

está ocorrendo, aparentemente, grave lesão aos cofres públicos, de tal 

sorte que poderá acarretar o periculum in mora inverso, uma vez que as 

decisões estão pondo em risco a ordem pública e econômica do ente 

público. 5. Sendo assim, em conformidade com o mencionado ofício, 

encontram-se suspensas as liminares que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, eis porque, POSTERGO a análise do 

pedido de tutela provisória até deliberação judicial superior. 6. A demanda 

não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 

9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa?. (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 7. Deste modo, determino seja a parte 

requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 8. Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 9. Expeça-se o 

necessário. 10. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000817-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO ENGLERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por pessoa residente em 

Comarca não abrangida por este juízo, notando-se, portanto, a 

incompetência territorial deste Juizado, nos termos do artigo 4º, da Lei 

9.099/95 CPC. Por tais razões a ação não deveria ter sido proposta nesta 

Comarca, mas sim na Comarca de domicilio do autor ou do réu, bem como, 

no local onde a obrigação deva ser satisfeita. 2. Conveniente frisar que 

muito embora se cuide de competência territorial, de tal sorte que é relativa 

a possibilidade de ser reconhecida de ofício no âmbito do Juizado Especial 

já tendo se assentado no ordenamento jurídico referido posicionamento, o 

que pode ser verificado mediante a leitura do Enunciado 89 do FONAJE: A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ) 2. Nesse 

sentido, trago à baila a jurisprudência de nossos Tribunais: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - FORO COMPETENTE - 

RESIDÊNCIA DOS CONSUMIDORES - DECISÃO MANTIDA. A caderneta de 

poupança é um contrato de depósito bancário de trato sucessivo, de modo 
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que lhe é aplicável a legislação processual vigente, na data da renovação 

do seu ciclo mensal ou trimestral. A jurisprudência, sobretudo do STJ, 

vem-se firmando no sentido de que, nas relações de consumo, é permitida 

a declinação da competência, até mesmo de ofício, remetendo-se a 

demanda para o foro do domicílio do consumidor. Assim, inviável o pleito 

de reconhecimento da competência da Comarca de Belo Horizonte, 

quando os consumidores residem em São Lourenço e Santa Rita do 

S a p u c a í / M G .  V . V .  ( T J - M G  1 0 0 2 4 0 8 2 3 7 2 4 9 1 0 0 1 1  M G 

1.0024.08.237249-1/001(1), Relator: LUCAS PEREIRA, Data de Julgamento: 

30/04/2009, Data de Publicação: 20/05/2009) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. FORO COMPETENTE. CONSUMIDOR. Nas ações 

derivadas de relação de consumo, quando o consumidor integrar o pólo 

passivo, a competência do seu domicílio assume caráter absoluto (art. 

101, I, do CDC). Assim, neste caso, a competência pode ser declinada de 

ofício, afastando-se a Súmula n. 33 do STJ. Por outro lado, integrando o 

pólo ativo, o consumidor pode escolher foro diverso do seu domicílio, 

desde que respeitadas as regras gerais de competência. No caso 

concreto, tratando-se de ação de cobrança ajuizada contra o consumidor, 

a ação deve tramitar no foro do seu domicílio, admitindo-se a declinação 

de ofício. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70066378456, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 

24/09/2015). (TJ-RS - AI: 70066378456 RS, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Data de Julgamento: 24/09/2015, Décima Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/09/2015) (grifos nossos) 3. Isto 

posto, tendo em vista a incompetência deste juiz para apreciar a causa, 

nos termos acima declinados e com esteio na inteligência do artigo 51, III 

da Lei nº 9.099/1995, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. 3. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 

55 da Lei nº 9.099/1995). 4. P.R.I. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010796-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. S. MOREIRA & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA PEREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a penhora aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Deste modo, caso o digno oficial de justiça 

logre encontrar bens passíveis de constrição judicial, deverá nomear 

como fiel depositária a parte exequente a exegese do art. 840, §1°, do 

CPC. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte dos 

bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato 

caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando 

o rol de bens constritos para custeá-las. Expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da dívida, 

realizando suas avaliações, na forma acima determinada indagando se a 

parte executada pretende dá-lo como pagamento da dívida. 2. Na hipótese 

de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a 

extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), 

o oficial de justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a 

residência ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 

3. Em caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de 

penhora, se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de 

conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, 

intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, que na ocasião 

poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária 

Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos que escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e 

certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011512-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BRITO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO COGAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 10.524,65 (dez mil quinhentos e vinte quatro reais e 

sessenta e cinco centavos) sob pena de aplicação das multas do artigo 

523, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000942-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HATYLA GUALBERTO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000942-30.2017.811.0008 Pólo Ativo: HATYLA GUALBERTO 

MARQUES Pólo Passivo: AYMORÉ- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXITENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde afirma o reclamante que teve seu nome restrito 

indevidamente, tendo em vista que a Reclamada cobra pela prestação de 

numero 23, que já foi devidamente paga pelo autor, conforme faz prova 

em anexo. A Reclamada na contestação, aduz que o comprovante de 
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pagamento informado pelo autor é ilegível, de modo que o mesmo não 

comprova a quitação da parcela, não existindo negativação indevida, 

pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, em analise detalhada ao 

documento apresentado pelo autor, verifico que se encontra legível, no 

entanto, os códigos de barra da fatura não conferem. Porem, verifico que 

a Ré conferiu à várias empresas/bancos/lotéricas, a função de receber as 

suas faturas, como agente arrecadador. Dessa forma, entendo que não 

cabe a parte autora conferir se o código de barras foi digitado 

corretamente. Relação jurídica entre concessionário e instituição 

recebedora das faturas, que não pode ser oposta ao consumidor. Sendo 

certo que se o Reclamado não recebeu o valor da fatura, foi em 

decorrência do agente arrecadador que digitou incorretamente o código de 

barra, cabendo caso interesse ingressar com ação de regresso em 

eventual condenação. No caso, mesmo após a parte autora ter levado a 

conhecimento da ré a comprovação que efetuou o pagamento, caberia ao 

Reclamado ter retirado o seu nome dos órgãos de proteção, visto que a 

quantia foi devidamente paga, não podendo sofrer penalidades por erro de 

terceiros, neste sentido: Consumidor. Apelação. Inscrição indevida. A falta 

de repasse do agente arrecadador não é capaz de afastar a 

responsabilidade do réu. Dano moral in re ipsa. Negou-se provimento ao 

apelo por unanimidade. 1. A CELPE aduz pela legalidade da inclusão da 

nome da apelada no serviço de proteção ao crédito, pois a inscrição do 

nome da autor nos órgãos creditícios teria ocorrido em razão da falha de 

terceiro no repasse do pagamento da fatura. 2. Entretanto, não merece 

guarida seu argumento, isso porque a alegada falta de repasse do 

pagamento por agente arrecadador não é capaz de afastar a 

responsabilidade da ré, pois caberia à CELPE ter atuado com diligência, se 

certificando do real inadimplemento do consumidor antes de efetuar a 

inscrição do consumidor nos órgãos de proteção. Enfrentando casos 

semelhantes, este Tribunal já se posicionou em igual sentido. 3. Como 

cediço, a simples inscrição indevida caracteriza o dano moral, isso porque 

os prejuízos advindos da indevida inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito não necessitam de comprovação do abalo à honra ou à reputação 

daquele que foi indevidamente negativado, afigurando-se in re ipsa 

(presumido), em face de a prova nesta modalidade mostrar-se difícil e pela 

obviedade dos efeitos nocivos da indevida negativação. 4. Assim, a 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito do consumidor é indevida e a 

indenização por danos morais, cabível. 5. Observadas as peculiaridades 

expostas, merece ser mantido o quantum indenizatório originalmente 

fixado em R$ 5.000,00, respeitando os limites da proporcionalidade e 

razoabilidade. 6. Entretanto, por ser matéria de ordem pública, retifica-se 

ex officio a incidência dos juros de mora fixados na sentença, para o 

percentual de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 CC) e correção 

monetária pelo índice da Encoge a partir da publicação da sentença 

(Súmula n. 362/STJ), tratando-se de indenização por danos morais, 

oriunda de relação contratual. 7. Negou-se provimento ao apelo da CELPE 

por unanimidade. (TJ-PE - APL: 3455705 PE, Relator: Francisco Eduardo 

Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 30/04/2015, 3ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 12/05/2015) 3.1. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que cobranças indevidas geram prejuízos 

diversos de mero dissabor. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE 

BARRAS DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE RESULTOU NA 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CORRESPONDENTE 

DO BANCO. DANO MORAL CONFIRMADO. VALOR INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004907218, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 14/05/2014) (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004907218 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Data de Julgamento: 14/05/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 16/05/2014) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. ERRO NA DIGITAÇÃO 

DO CÓDIGO DE BARRAS. FALHA DA AGENCIA LOTÉRICA QUE NÃO 

PODE SER INVOCADA PERANTE O CONSUMIDOR. FATURA PAGA 

ATEMPADAMENTE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

QUANTITATIVO INDENIZATÓRIO MANTIDO. AFASTAMENTO DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO PORQUE JÁ COMPENSADO O RESPECTIVO 

VALOR. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005003942 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de 

Julgamento: 13/08/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 15/08/2014) A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no 

sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos de tutela, para: a) CONDENAR, a Reclamada AYMORÉ- CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, a pagar a quantia de R$6.000,00 

(seis mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante HATYLA GUALBERTO MARQUES, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010986-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON JOSE BELO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

1. Inicialmente, cumpre esclarecer que a condenação em custas pela 

ausência do autor às audiências dos Juizados Especiais Cíveis tem 

natureza sancionatória, uma vez que movida a máquina judiciária para o 

desenvolvimento regular de uma ação judicial. Tutela-se, portanto, a 

prestação jurisdicional, o processo e suas finalidades. 2. A sanção 

prevista no artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei 9.099/95 tem natureza 

processual reparatória fundada no fato de que, se o autor ausentou-se à 

audiência de conciliação, falta-lhe interesse processual no 

prosseguimento da ação, a não ser que prove motivo de força maior que o 

tenha impedido de estar presente à audiência, merecendo, portanto, que 

pague as custas do processo, sendo essa sanção apenas limitadora, de 

forma a não se permitir o desvio do legítimo interesse processual de quem 

realmente necessita da prestação jurisdicional. 3. Noutra vertente, a parte 

Requerente declarou não possuir condições financeiras para arcar com 

as custas condenatórias, contudo, optou por ingressar com demanda 

sendo representada por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio 

junto à Defensoria Pública desta comarca, a qual antes mesmo de 

ingressar com as demandas, procedem à análise das condições 

econômicas das partes, deste modo, com esteio no artigo 5º da Lei nº 

1.060/1950, INDEFIRO o pedido e determino a requerente, o recolhimento 

das custas processuais. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002124-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SALVADOR (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, a concessão da tutela 

provisória em análise de cognição sumária fere o princípio do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a 

satisfação da pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à 

parte contrária, descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na 

demora. De bom alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à 

categoria de norma fundamental pelo código de processo civil e, portanto, 

devem ser seguidos, posto que os princípios são verdadeiros mandados 

de otimização, ou seja, no momento de decidir o julgador deve aplica-los 

ao caso concreto fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e 

jurígenas trazidas à baila. 3. Frente ao exposto e por tudo mais do que dos 

autos constam, com fundamento no art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido 

da promovente de tutela provisória de urgência. 4- A demanda não 

reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, 

aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 

27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente comarca não 

conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, de 

tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor literal da lei, 

redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um quadro fático até 

então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no Estado de Mato 

Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 

que contém a seguinte diretriz: A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde 

que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa. (XIII 

ENCONTRO CUIABÁ). 5- Deste modo, determino sejam as partes 

requeridas citadas para apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 6- Citem-se 

as partes requeridas observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 

12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os 

artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 7- 

Expeça-se o necessário. 8- Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 261619 Nr: 14001-05.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Robson Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson de Souza Rocha Junior, Bartholomeu 

Soares de Andrade Neto, Bruno de Carvalho Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Processo nº : 14001-05/2017 (cód. 261619).

 Vistos.

1. Designo audiência de recebimento de queixa-crime para o dia 

06/02/2018, a ser realizada às 15h45min, caso a queixa-crime seja 

recebida, poderá o Ministério Público oferecer a suspensão do processo, 

nos termos do art. 89 da lei 9099/95.

2. Citem-se os querelados, cientificando-os da data da audiência, 

advertindo que deverão comparecer ao ato acompanhados de advogado, 

para que apresentem defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de 

dativo.

3. Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação.

4. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 24 de novembro de 2017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 220761 Nr: 3265-59.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislene Mendes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 DESPACHO

Processo nº : 3265-59/2016 (cód. 220761).

 Vistos.

1. Tendo em vista que a douta Defensora Pública encontrar-se-á em gozo 

de férias compensatórias no período de 27/11/2017 a 01/12/2017, bem 

como sua substituta legal estará impossibilitada de comparecer ao ato, 

redesigno a audiência de recebimento de denúncia para o dia 07/02/2018, 

a ser realizada às 15h30min, caso a denúncia seja recebida, poderá o 

Ministério Público oferecer a suspensão do processo, nos termos do art. 

89 da lei 9099/95.

2. Citem-se o acusado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de dativo.

3. Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação.

4. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 27 de novembro de 2017.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 180102 Nr: 2070-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian da Silva Moreno Isasi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT 17.795-O

 ATA DE AUDIÊNCIA

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 2070-10.2014.811.0004 Código: 180102

Natureza: Ação Penal

Parte Autora: Ministério Público

Denunciada: Willian da Silva Moreno Isasi

Data e horário: quarta-feira, 06 de dezembro de 2017.

PRESENTES

Juiz de Direito: Fernando da Fonsêca Melo

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta a audiência, o MM. Juiz proferiu a decisão doravante 

grafada: “Vistos, etc. Tendo em vista o teor da certidão juntada às fls. 156 

e observando os princípios fincados na Lei 9.099/1995, notadamente a 

informalidade, a celeridade e a economia processual, designo o dia 20 de 

fevereiro de 2018 para realização de audiência de recebimento de 

denúncia, cujo ato se materializará precisamente às 15h00min. Saem os 
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presentes devidamente intimados. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se”. Nada mais havendo a consignar, por mim, Alessandro 

Roberto Rodrigues de Freitas, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 245095 Nr: 2849-57.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassimiro Olimpio Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672, Carla Milene Pereira Silva - 

OAB:OAB/MT22275/O, Nubbia Camila Nunes Paiva - OAB:22484/O

 Isto posto, por absoluta ausência de provas no caderno investigativo em 

discussão, e com esteio na inteligência inferida do art. 386, incisos II c/c o 

IV, do Diploma Processual Penal jungido do art. 92, da Lei 9.099/1995, 

DEFIRO a cota ministerial encartada aos autos, DETERMINANDO desde já o 

ARQUIVAMENTO dos autos em tela, devendo a Secretaria do Juizado 

proceder às baixas e anotações necessárias, o que somente poderá 

ocorrer após o trânsito em julgado desta decisão, inclusive no que toca ao 

arquivamento em si, observando-se o disposto no indigesto art. 18 do CPP. 

Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995. O fato típico narrado amolda-se, em tese, ao crime capitulado 

no art. 139 do Código Penal, cuja ação somente se procede mediante 

queixa, tendo como uma das causas de extinção da punibilidade a 

renúncia ao direito de queixa (art. 107, V do CP), razão pela qual, 

DECLARO, com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, 

extinta a punibilidade do fato sub judice de Cassimiro Olímpio Bueno, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP), vez que houve 

manifestação das vítimas no sentido de renunciar à tal direito.Sem custas 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).Após o trânsito em julgado, providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Ciência ao 

M P . P u b l i q u e - s e . R e g i s t r e - s e . I n t i m e - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Barra do Garças - MT, 28 de agosto de 

2017.FERNANDO DA FONSÊCA MELOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 250128 Nr: 6286-09.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleyton Cassio de Souza Silva, Andre 

Carvalho Reginato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Escobar - 

OAB:OAB/MT19364

 DESPACHO

Processo nº : 6286-09/2017 (cód. 250128).

 Vistos.

1. Designo audiência de recebimento de denúncia para o dia 06/02/2018, a 

ser realizada às 13h, caso a denúncia seja recebida, poderá o Ministério 

Público oferecer a suspensão do processo, nos termos do art. 89 da lei 

9099/95.

2. Citem-se os acusados, cientificando-os da data da audiência, 

advertindo que deverão comparecer ao ato acompanhados de advogado, 

para que apresentem defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de 

dativo.

3. Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 17 de novembro de 2017.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 256004 Nr: 10240-63.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Alves Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Cód: 256004

Vistos.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a composição civil celebrada entre as partes, nos termos do artigo 

22, parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por 

corolário, com fulcro no artigo 76, parágrafo 4º, da mesma lei. O 

descumprimento integral/parcial da obrigação ensejará no prosseguimento 

do feito, conforme Enunciado de nº 79 do FONAJE. Sem custas. Ciente. 

Presentes intimados. Publicada em audiência. Registre-se. Arquive-se. 

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 03 de outubro de 2017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 169907 Nr: 2133-69.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joziane Sousa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:GO 28.789

 ATA DE AUDIÊNCIA

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 2133-69.2013.811.0004 Código: 169907

Natureza: Ação Penal

Parte Autora: Ministério Público

Reú: Josiane Sousa de Oliveira

Data e horário: quarta-feira, 06 de dezembro de 2017.

PRESENTES

Juiz de Direito: Fernando da Fonsêca Melo

Promotora de Justiça: Dra. Luciana Rocha Abrão Davi

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta a audiência, o MM. Juiz proferiu a decisão doravante 

grafada: “Vistos, etc. Analisando o feito, observo que a ré não foi intimada 

para comparecimento a presente solenidade em razão do equívoco da 

secretaria deste juizado, motivo pelo qual, a solenidade restou 

prejudicada. Assim sendo, observando os princípios fincados na Lei 

9.099/1995, notadamente a informalidade, a celeridade e a economia 

processual, designo o dia 20 de fevereiro de 2018 para realização de 

audiência de instrução e julgamento, cujo ato se materializará 

precisamente às 13h30min. Intime-se o Advogado Dr. Vinicius de Oliveira 

Ribeiro. Requisite as testemunhas que eventualmente exerçam função 

pública, bem como o réu. Expeça-se o necessário. Cumpra-se”. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Alessandro Roberto Rodrigues de Freitas, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Luciana R. A. David

Promotora de Justiça

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 188309 Nr: 8924-20.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hellen Carla José de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:MT 16.747

 ATA DE AUDIÊNCIA

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 8924-20.2014.811.0004 Código: 188309

Natureza: Ação Penal
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Parte Autora: Ministério Público

Denunciada: Hellen Carla José de Assis

Data e horário: quarta-feira, 06 de dezembro de 2017.

PRESENTES

Juiz de Direito: Fernando da Fonsêca Melo

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta a audiência, o MM. Juiz proferiu a decisão doravante 

grafada: “Vistos, etc. Tendo em vista o teor da certidão juntada às fls. 108 

e observando os princípios fincados na Lei 9.099/1995, notadamente a 

informalidade, a celeridade e a economia processual, designo o dia 20 de 

fevereiro de 2018 para realização de audiência de recebimento de 

denúncia, cujo ato se materializará precisamente às 14h30min. Saem os 

presentes devidamente intimados. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se”. Nada mais havendo a consignar, por mim, Alessandro 

Roberto Rodrigues de Freitas, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 197702 Nr: 2321-91.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Oliveira de Matos, Victor Hugo 

Sousa Nunes, Rosa Maria Carvalho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA MARIA FONSECA S. 

LIRA - OAB:MT 16.656

 Assim sendo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Bruno Henrique 

Oliveira de Matos, com base no art. 107, IV c/c art. 109, VI e 115 ambos do 

Código Penal. 2. Tocante ao crime capitulado no art. 163, parágrafo único, 

III do CP supostamente praticado por Bruno Henrique Oliveira de Matos; 

Deste modo e atento ao disposto no artigo 108 e 109 do CPP, ambos 

combinados com os artigos 61 e 92 da Lei 9.099/1995, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar a causa, declinando-a em 

favor de uma das varas criminais desta comarca, devendo a secretaria 

realizar às baixas e anotações necessárias.3.Tangente ao autor do fato 

Victor Hugo Sousa Nunes;o Parquet manifestou pelo arquivamento dos 

autos em testilha em face da conduta do autor não encerrar os elementos 

do delito in casu.Vieram-me conclusos. Isto posto, por absoluta ausência 

de provas no caderno investigativo em discussão, e com esteio na 

inteligência inferida do art. 386, incisos II c/c o IV, do Diploma Processual 

Penal jungido do art. 92, da Lei 9.099/1995, DEFIRO a cota ministerial 

encartada aos autos, DETERMINANDO desde já o ARQUIVAMENTO dos 

autos em tela, devendo a Secretaria do Juizado proceder às baixas e 

anotações necessárias, o que somente poderá ocorrer após o trânsito em 

julgado desta decisão, inclusive no que toca ao arquivamento em si, 

observando-se o disposto no indigesto art. 18 do CPP.4. Já em relação a 

autora do fato Rosa Maria de Carvalho de Oliveira designo audiência de 

recebimento de denúncia para o dia 08 de novembro de 2017, que 

ocorrerá precisamente às 14h30min (MT), caso a denúncia seja recebida, 

poderá o Ministério Público oferecer a suspensão do processo, nos 

termos do art. 89 da lei 9099/95. Cite-se a acusada, cientificando-a da 

data da audiência, advertindo que deverá comparecer ao ato 

acompanhado de advogado, para que apresente defesa preliminar oral, 

sob pena de nomeação de dativo. Vista ao MP. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 197702 Nr: 2321-91.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Oliveira de Matos, Victor Hugo 

Sousa Nunes, Rosa Maria Carvalho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA MARIA FONSECA S. 

LIRA - OAB:MT 16.656

 DECISÃO

 Código nº: 2321-91.2015.811.0004 (Código: 197702)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciada: Rosa Maria Carvalho de Oliveira, brasileira, convivente, 

diarista, portador da cédula de identidade RG nº 850.173 SSP/MT, nascido 

em 17.03.1974, natural de Barra do Garças-MT, filho de Marcos Carvalho 

de Oliveira e Tereza Elias de Oliveira, residente e domiciliado na Rua 

Basilio Dourado, nº 31, Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças/MT.

Vistos, etc.

1. Após acurada leitura dos autos observo que a denunciada encontra-se 

em local incerto e não sabido, de tal sorte que necessário se faz a citação 

por edital, contudo, como cediço no âmbito do juizados especiais a citação 

deve ser pessoal, a teor do que preconiza o art. 66, da Lei 9.099/1995. 

Assim sendo, consubstanciado na inteligência extraída do parágrafo único 

do artigo supramencionado, DEFIRO o pedido constante na cota ministerial 

(p. 82), DECLINANDO a competência para o processamento e julgamento 

deste feito em favor da justiça comum. Por tais razões determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor desta Comarca, com as 

homenagens de estilo, após promova as baixas necessárias.

 2. Ciência ao Ministério Público.

3. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 17 de novembro de 2017.

Fernando da Fonsêca Melo

 Juiz Titular

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 203348 Nr: 5704-77.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Sousa Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA MARIA FONSECA S. 

LIRA - OAB:MT 16.656

 SENTENÇA

Cód. 203348

 Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

delito preconizado no artigo 129 do CP, praticado pelo autor do fato Victor 

Hugo Sousa Nunes, cujo ocorrido aconteceu em 10 de junho de 2015.

O instituto da prescrição é uma garantia de direito material do acusado 

assegurada na própria Constituição Federal (art. 5º, XLII, XLIV e LIV). 

Desta forma, o Estado-punidor tem o passar dos dias contra si; como uma 

forma de garantir a liberdade e dignidade dos cidadãos.

Transcorrido o lapso temporal, perde o Estado o direito de punir, devendo 

o juiz declarar extinta a punibilidade do agente. Feitas estas 

considerações, passemos ao caso em tela.

Extrai-se dos autos que, o pretenso autor do fato, à época do ocorrido, 

contava com menos de vinte e um anos. Observando o delito em tela, 

tem-se que a prescrição da pretensão punitiva opera-se em 04 (quatro) 

anos conforme artigo 109, V, do Código Penal. O prazo prescricional deve 

ser reduzido de metade, nos termos do artigo 115 do CP, operando-se, em 

dois anos. Não incidindo em nenhuma causa de interrupção da prescrição 

(art. 117 do CP), é evidente que se operou a prescrição, vez que o delito 

foi praticado em 10/06/2015.

 Nos termos expostos acima, a prescrição é uma garantia do cidadão, por 

lhe ser benéfica e deve ser aplicada e interpretada em seu favor, assim é 

imperativo reconhecer a prescrição para o presente tipo penal, pois se 

operou o lapso temporal em desfavor do Estado.

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Victor Hugo Sousa 

Nunes, com base no art. 107, IV c/c art. 109, V e 115 ambos do Código 

Penal.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

 Publique-se, registre-se e intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 23 de Junho de 2017.

FERNANDO DA FONSÊCA MELO

Juiz de Direito

MS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 248038 Nr: 4908-18.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oneide Alves Pimentel Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 SENTENÇA

T.C.O: 4908-18/2017 (cod. 248038)

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

 2. O fato típico narrado amolda-se, em tese, ao crime capitulado no artigos 

140 do CP, cuja ação somente se procede mediante representação (art. 

145 do CP) tendo como uma das causas de extinção da punibilidade a 

decadência pela incúria no exercício do direito de representação (art. 107, 

IV, do CP c/c ar. 38 do CPP), razão pela qual DECLARO, com arrimo no 

artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do 

fato sub judice, não implicando este decisum em obstáculo à propositura 

de eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP), vez que não houve manifestação da vítima no sentido de 

representar contra os pretensos autores dos delitos em testilha.

3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5. Vista ao MP.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 30 de agosto de 2017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 248748 Nr: 5373-27.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar de Lima Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 248748

 Vistos.

 1- Cuida-se de um Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de Leomar de Lima Marques visando apurar a eventual prática 

dos delitos de dano (art. 163, CP) e injúria (art. 140 do CP), fatos ocorridos 

em 03.01.2017, contra Rosana Araújo Lima.

 2- Observa-se que o delito capitulado nos artigos 163 e 140 do CP, 

somente se procedem mediante representação, tendo como uma das 

causas de extinção da punibilidade a renúncia no exercício do direito de 

queixa (art. 107, V). Em razão do não comparecimento da vítima em 

audiência preliminar é de bom alvitre analisar o disposto no enunciado 117 

do FONAJE “a ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não 

localizada, importará renúncia tácita à representação”, posto isto, DEFIRO 

a cota ministerial encartada aos autos, DETERMINANDO o arquivamento do 

presente feito.

 3- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4- Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5- Publique-se.

6- Registre-se.

7- Intime-se.

8- Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 30 de agosto de 2017.

FERNANDO DA FONSÊCA MELO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265350 Nr: 16385-38.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Henrique de Campos Rodrigues, 

Michael Henrique Parreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto, DEFIRO a restituição dos bens mencionados 

acima.9.Após, vista ao Ministério Público. 10.Sem custas, consoante 

dicção dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.11.Expeça-se o 

necessár io .12. In t ime-se .13 .Cumpra-se .Bar ra  do  Garças-MT, 

29/11/2017.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142088 Nr: 11867-09.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GOMES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Intimo as partes e respectivos advogados a comparecerem no Mutirão de 

Recuperação de Crédito do Sicredi que acontecerá no dia 05/05/2016, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres-CEJUSC, 

das 8 às 17horas, sendo o atendimento realizado por ordem de chegada.

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1007221-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS VIEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUANE CAROLINE RODRIGUES OAB - MT19106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA LORRAYNE VIEIRA DE AGUIAR (RÉU)

S. A. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o a advogado para manifestar sobre a certidão de ID. 

11174191. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 185085 Nr: 5284-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO HALLAK 

ALCANTARA - OAB:20045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, via advogado constituído, para que no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, dê cumprimento a determinação de fls.19, 
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informando os dados necessários a respeito da herdeira Poliana dos 

Santos, a fim de que seja dado o prosseguimento regular ao feito.

 Após, devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 86424 Nr: 1953-86.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANI RICARDO BATISTA 

MATEUS - OAB:194378/SP, JOSE MARCELO SANTANA - 

OAB:160.830/SP, MARCELO LUCAS MACIEL BERNARDES - 

OAB:190716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...) Deste modo, considerando que consta dos autos as 

certidões negativas de débitos fiscais do espólio, haja vista que os autos 

já fora homologado, o pedido deve ser deferido.Assim, com amparo no 

artigo 619 incisos I e III CPC, defiro o pedido formulado pela inventariante, 

pelo que determino que se expeça carta de adjudicação dos imóveis 

descritos às fls. 160/161 e 168/169, o primeiro em favor de UNIMED 

CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e o segundo em favor 

de ODIL MARQUES GARCIA e ADÃO ALVES GARCIA JUNIOR. Ademais, 

defiro o aditamento da carta de sentença formulado às fls. 587/588, 

expedindo-se o necessário.Expeçam-se as competentes cartas de 

adjudicação.Em seguida, tornem os autos ao arquivo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 85713 Nr: 1286-03.2009.811.0006

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLE, LIPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA EGUES DE MACEDO - 

OAB:12657, DEFENSORES DO EMAJ - OAB:5286-B, RAQUEL MENDES 

DOS SANTOS - OAB:13063/MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a concessão de gratuidade, nos termos do art. 98, §3º do 

Código de Processo Civil, suspendo a exigibilidade do recolhimento das 

custas e taxas processuais.

Em seguida, tornem os autos ao arquivo.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 162491 Nr: 10282-48.2013.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, a 

fim de decretar o divórcio de Kathilene Cezario de Lira e Divino Cesar 

Duarte de Lira, bem como concedo a guarda definitiva dos infantes Kethily 

Cezário de Lira e Júlio César Cezário de Lira em favor da autora, com 

fulcro nos artigos 33 e seguintes da Lei n. 8.069/90.Por fim, pelas provas 

colhidas nos autos, principalmente ante o depoimento da testemunha 

ouvida em juízo, a qual é tia do Requerido, afirmando que as partes já 

estavam juntos quando da aquisição do sítio e que ambos construíram o 

que há no imóvel, deve-se partilhar entre as partes litigantes, na 

proporção de 50% para cada, o bem descrito na exordial.Ainda, tendo em 

vista que o referido imóvel já foi alienado, deve o Requerido pagar à 

Requerente a quantia proporcional à meação. Com isso, JULGO EXTINTO o 

processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. A requerida voltará usar o nome de solteira, qual 

seja, Kathilene da Silva Cezario.Oficie-se o Cartório do 2º Serviço Notarial 

e Registral da comarca para as averbações necessárias.Expeça-se o 

competente termo de guarda definitiva em favor da requerente.Sem 

custas.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as anotações e baixas de estilo.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192642 Nr: 9945-88.2015.811.0006

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LOTG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos ao setor de expedição de documentos para que se confeccione 

mandado de Intimação com a finalidade de intimar a parte requerida como 

solicitado as fls. 166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 209223 Nr: 9531-56.2016.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MENDES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA JOSE MENDES DA GUIA, 

ESPOLIO DE JOAQUIM ANDRE DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se a inventariante, via advogado constituído, para que no prazo de 

30 (trinta) dias junte aos autos comprovante de quitação ou isenção da 

GIA-ITCD e certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, sob pena de aplicação 

do disposto nos art. 622, II ou 485, III, ambos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 88916 Nr: 4396-10.2009.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRR, BCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS MARTINS SOARES - 

OAB:7414, FERNANDO SCAFF ANTONINI - OAB:10708/MT, REINALDO 

DE OLIVEIRA ASSIS - OAB:11.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, via advogado constituído, para que requeira o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 137367 Nr: 6667-21.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉZIA BARBOSA DA SILVA - 

OAB:13899, MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Vistos, etc.

Intime-se as partes, através de advogado constituído, para manifestar-se 

acerca da avaliação de fls. 143 a 146, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 152566 Nr: 11572-35.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 44, oficiando-se à Secretaria 

Estadual de Justiça e Direitos Humanos para que informe este Juízo se o 

requerido Romildo Pereira Pinto se encontra recolhido em algum 

estabelecimento prisional.

Com a vinda das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154751 Nr: 2212-42.2013.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDA ZENILDE DE PAULA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888, JOICE PINTO 

PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte autora, pessoalmente, 

para dar cumprimento a decisão de fls. 63, juntando aos autos certidão de 

óbito do genitor da “de cujus”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189813 Nr: 8142-70.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAITANO PEDRO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA NEVES DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se o inventariante para juntar aos autos os documentos faltantes, 

ITCD, Certidão Negativa de Débitos Fiscais da Fazenda Pública Federal e, 

ainda, o esboço de partilha final, bem como para que informe o atual 

endereço das herdeiras Terezinha Maria Marques e Maria da Glória 

Marques de Andrade.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 191380 Nr: 9157-74.2015.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, MARILICE BERTAGLIA 

GONÇALVES DA SILVA, MARILDE GONÇALVES DA SILVA ALCÂNTARA, 

ELZA MARIA DA SILVA DUARTE, ELIZANE GARCIA DA SILVA, JÂNIO 

GONÇALVES DA SILVA, JOCIANO GONÇALVES DA SILVA, JORCI 

GARCIA DUARTE, OZENI PENA GONÇALVES, MARISA GONÇALVES DA 

SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIEIRO - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. retro, autorizando o Sr. Jociano Gonçalves da Silva 

a retirar a carta de adjudição do veículo em nome do requerente Janio 

Gonçalves da Silva.

Após, não havendo manifestação, remeta-se os autos ao arquivo.

 Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 194592 Nr: 266-30.2016.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMSC, GDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar acerca do pedido 

de habilitação dos herdeiros Jéssica de Abreu Cardoso, Cintia de Abreu 

Cardoso, Jackson de Abreu Cardoso e Kessia de Abreu Cardoso, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, à conclusão.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 225960 Nr: 11383-81.2017.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉSIA MARTINS FORTES DOS 

REIS - OAB:16125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o art. 12 da Lei 1.060/50.

Trata-se de Alvará Judicial incidente ao inventário proposto ante o 

falecimento do Sr. Benedito Sabino de Figueiredo, requerendo o 

inventariante o levantamento do valor arbitrado em favor do falecido em 

ação judicial movida contra a União perante a Justiça Federal, que se 

encontra depositado junto à Caixa Econômica Federal.

Tendo em vista que a parte autora não possui informações acerca do 

valor correspondente, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, para 

que informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o quantum atualizado 

a disposição dos herdeiros da falecida Maria Aparecida Araujo.

Após, intimem-se os demais herdeiros para manifestar nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, venham os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 10292 Nr: 652-22.2000.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 2552/2555, para retificar a decisão de fls. 

2416/2417 e determinar seja cancelado alvará eventualmente expedido 

para venda do lote Jardim Celeste III, quadra F, lote 18, devendo ser 

expedido alvará para a venda do lote Jardim Celeste III, quadra B, lote 18.

 Ainda, tendo em vista que as partes acordaram em relação à 

transferência de 23 lotes aos herdeiros às fls. 2290/2293, defiro a 

expedição de alvará para transferência dos imóveis indicados no item II, 

fls. 2292, perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Outrossim, ante a notícia de falecimento do inventariante (fls. 2564/2565), 

bem como a concordância dos demais herdeiros, nomeio como 

inventariante o Sr. Gilson da Cunha Espíndola, o qual deverá regularizar o 

polo ativo, para habilitar os herdeiros do Sr. Oscar, bem como dar 

cumprimento às decisões anteriores para prosseguimento do feito.

Intimem-se os demais herdeiros para manifestar acerca da prestação de 

contas de fls. 2420/2557, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, em relação ao pedido de fls. 2560, defiro o pleito e determino seja 

realizada audiência de conciliação nos autos junto ao CEJUSC local, 

devendo as partes serem intimadas da data e hora designadas pela 

responsável pelo núcleo, bem como para comparecerem acompanhadas 

de seus respectivos advogados.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 21628 Nr: 2469-53.2002.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN MARIA MARQUES DA SILVA, EULALIA BORGES 

CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a requerente, por meio de seus advogados para no prazo de 

10(dez) dias apresentar a este juízo documentos que comprovam as 

condições necessárias para a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 85377 Nr: 929-23.2009.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA CUNHA MIRANDA, DELMA VANINI 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO PINTO DE MIRANDA, 

ALMERINDA DA CUNHA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista certidão de decurso de prazo de fls. retro, intime-se o 

inventariante, via advogado constituído, para que no prazo de 10 (dez) 

dias manifeste interesse no prosseguimento do feito, conforme 

determinado às fls. 96, devendo, ainda, efetuar e comprovar o depósito do 

quinhão da Sra. Rosangela da Cunha Miranda na conta indicada às fls. 

107, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, II ou 485, III, ambos 

do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, dê-se vista ao Ministério 

Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 138349 Nr: 7836-43.2011.811.0006

 AÇÃO: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos dos artigos 26 e 28 do Código Civil e 744 

do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido e declaro a 

ausência do requerido Cesarino Pontes de Souza, bem como determino a 

abertura de sua sucessão provisória. Oficie-se ao Cartório de Registro 

Civil desta comarca, nos termos do artigo 94 da Lei nº 6.015/73, 

encaminhando-se cópia desta sentença e da decisão de fls. 

42/43.Decorrido o prazo previsto no artigo 28 do Código Civil, certifique-se 

o trânsito em julgado e intime-se a autora para que requeira o que for de 

seu interesse.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 145216 Nr: 3261-55.2012.811.0006

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECT, CCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B

 Vistos etc.

Diante dos fatos trazidos ao feito pela Requerida, defiro o pedido de fls. 

249/254 e determino seja o genitor da infante intimado para cumprir os 

termos da sentença proferida nos autos, bem como deverá o mesmo fazer 

contato com Sra. Rosane para combinar os detalhes da viagem da menor 

para passar o período de férias, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a adolescente não queira passar o período com a Requerida, que 

tais fatos sejam devidamente justificados a este juízo, em tempo hábil.

Consigno que, em caso de nova informação de descumprimento do acordo 

firmado entre as partes, será aplicada a multa fixada nos autos, fls. 

244/248.

Cumpra-se, com urgência.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 162197 Nr: 9981-04.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos dos artigos 26 e 28 do Código Civil e 744 

do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido e declaro a 

ausência do requerido RUI LOURENÇO DE PAULA, bem como determino a 

abertura de sua sucessão provisória. Oficie-se ao Cartório de Registro 

Civil desta comarca, nos termos do artigo 94 da Lei nº 6.015/73, 

encaminhando-se cópia desta sentença e da decisão de fls. 

26/27.Decorrido o prazo previsto no artigo 28 do Código Civil, certifique-se 

o trânsito em julgado e intime-se a autora para que requeira o que for de 

seu interesse.Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189015 Nr: 7606-59.2015.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BXDSC, EKDCMR, A, M

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o Requerente manifestou às fls. 84/86 

para expedição de novo alvará para autorizar o usufruto do imóvel 

residencial n. 1304 e garagens 66/ 66-A e 96, do empreendimento Vivart 

Bosque da Saúde, pelo Sr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, bem como 

autorizar a escrituração da garagem 66-A do referido imóvel, a título de 

complementação ao alvará expedido às fls. 83.

Devidamente intimada, a genitora dos infantes concordou com o pleito (fls. 

89/90).

O Ministério Público manifestou favorável ao pleito às fls. 94v.

Assim sendo, não havendo óbice nos autos, defiro o pedido formulado 

pelo genitor dos infantes, devendo, para tanto, ser expedido alavrá judicial 

autorizando o usufruto do imóvel residencial n. 1304 e garagens 66/ 66-A 

e 96, do empreendimento Vivart Bosque da Saúde, pelo Sr. Benedito 

Xavier de Souza Corbelino, bem como autorizarndo a escrituração da 

garagem 66-A do referido imóvel.

Proceda-se, ainda, conforme determinado às fls. 82, parágrafo terceiro.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 217472 Nr: 5073-59.2017.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA DA CUNHA BARROS, KAMILLA DA CUNHA 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão retro, intime-se a parte autora, via 

advogado constituído, para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006125-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA ALVES CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 16 de 

Fevereiro de 2018 (sexta-feira) das 8h às 12:00 horas, que se realizará 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres - MT.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002903-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRATA & CIA LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002903-34.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT REQUERIDO: PRATA & CIA LTDA. - EPP DECISÃO 1 – Dando 

seguimento ao feito, tendo em vista a necessidade de cálculos que 

dependem de conhecimento técnico específico, na esteira da 

manifestação do Administrador Judicial e conforme requerimento 

formulado pelo credor impugnante (id. 8258343), NOMEIA-SE como perito 

um dos profissionais da Real Brasil Consultoria, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso para a realização 

de exame contábil do montante exigido nesta demanda. INTIME-SE o Perito 

nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 2 – Após, INTIME-SE a parte autora para o adimplemento dos 

honorários periciais, que deverão ser depositado em juízo no prazo de 10 

(dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de preclusão. 3 – Em 

seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a data em que iniciará 

a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes. 4 – 

INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada para 

realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil[1], devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC[2]). As partes poderão arguir o impedimento ou 

suspeição do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1º, incisos I, II e III do CPC. 5 

– As partes, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo 

Civil[3]. 6 – Por fim, remetam-se os autos CONCLUSOS para demais 

deliberações. 7 – CUMPRAM-SE os demais termos do despacho inicial, 

expedindo-se o necessário. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 474. As partes terão ciência 

da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. [2] Art. 465. O juiz nomeará perito 

especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a 

entrega do laudo. [3] Art. 477 - § 1o As partes serão intimadas para, 

querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000165-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO WEISSHEIMER (RÉU)

ANDREA ANGELA VICARI (RÉU)

PARISI GIULIANO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela parte autora/credora 

no id. 10278565, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento. 2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra 

medida que afeta o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte 

ré/devedora para manifestação em 5 (cinco) dias. 3 - Na sequência, 

INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção/arquivamento. 4 – Em seguida, REMETAM-SE os 
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autos conclusos. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006455-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 16 de 

Fevereiro de 2018 (sexta-feira) das 8h às 12:00 horas, que se realizará 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres - MT.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000188-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOSART DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000190-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 - 

INTIME-SE ainda a parte autora para especificar os pedidos formulados: A) 

pois requer a procedência da demanda para determinar a ré que lhe 

entregue o bem em valor devidamente atualizado, contudo, sabido que os 

consórcios contemplam cartas de crédito para aquisição de bens; B) para 

atualizar o valor da causa, porquanto atribui o valor de R$ 50 mil reais, 

porém pela simples leitura do extrato vê-se que o valor do bem é de R$ 

53.926,00. A emenda deverá ser formulada no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. 3 – Após, venham os autos 

CONCLUSOS para as devidas deliberações. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

22 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] § 

2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007175-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RUFINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 16 de 

Fevereiro de 2018 (sexta-feira) das 8h às 12:00 horas, que se realizará 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres - MT.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001291-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZILDA BANDINI GOMES (EXECUTADO)

AUGUSTO ALVES GOMES (EXECUTADO)

ALIPIO ALVES GOMES (EXECUTADO)

A A GOMES & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEONICE BRENTANI GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICLAIR BRENTANI GOMES OAB - SP106475 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – CERTIFIQUE-SE quanto à existência de 

resposta pela parte ré, bem como acerca de sua tempestividade. 2 – Na 

sequência, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos autos quanto 

ao prosseguimento do feito, bem como para requerer o que entender de 

direito visando o andamento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção/arquivamento. 3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS. 

4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007656-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE DA CRUZ CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 16 de 

Fevereiro de 2018 (sexta-feira) das 8h às 12horas, que se realizará no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres - MT.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002439-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O (ADVOGADO)

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002439-10.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

DESPACHO O Novo Código de Processo Civil regulamentou em capítulo 

específico o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

conforme segue: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em 

todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de 

sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A 

instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor 

para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente 

se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição 

inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A 

instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 

2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos 

pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade 

jurídica.” No entanto, embora a parte autora/exequente não tenha 

protocolado o incidente na forma prevista na nova legislação processual, 

admite-se seu processamento, com o devido ajuste procedimental, como 

forma de prestigiar o disposto no art. 283, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil[1]. 1 – Assim, diante da sistemática adotada pelo Código de 

Processo Civil, nos termos do art. 133 e seguintes, DETERMINA-SE o 

desentranhamento da petição e documentos juntados no id. 9138615, 

devendo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tramitar 

associado ao processo principal, sendo imediatamente comunicado ao 

distribuidor para as anotações devidas (art. 134, § 1º do CPC). 2 – Após a 

formação do incidente e sua associação à este processo, CONCLUSO. 3 

– Ressalta-se que durante a análise do incidente, este feito deverá 

permanecer SUSPENSO, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 134, 

§3º do CPC. 4 – CUMPRA-SE. INTIME-SE. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Parágrafo único. 

Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte 

prejuízo à defesa de qualquer parte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1007733-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIM DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BALBINO DA CONCEICAO (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 08 de maio 

de 2018 às 16:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres - MT.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002792-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILINO METELO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002792-50.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: BRASILINO METELO DE CAMPOS 

DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pelo exequente (id. 

6780704, reiterado no id. 10553433). Desta feita, PROCEDA-SE a penhora 

e avaliação do imóvel anotado na matrícula indicada junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis pertinente, devendo o Sr. Oficial de Justiça se atentar 

para o disposto no art. 838 do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o 

necessário. 2 – Sendo realizados os atos mencionados, INTIME-SE os 

executados pessoalmente (art. 841, §2º do CPC), bem como o cônjuge 

(art. 842 do CPC) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem sobre a 

constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do 

CPC). 3 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que 

entender de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o 

bem a ser penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos 

artigos 876 e 879 do CPC. Saliente-se que é entendimento deste Juízo o 

fato de que a alienação de bens seja realizada observando-se ordem 

preferencial, isto é, deve a exequente manifestar o interesse na 

adjudicação, caso não opte por esta modalidade, deverá utilizar-se 

inicialmente da venda por iniciativa particular, sendo que, somente na sua 

frustração, revelar-se-á cabível a expropriação judicial da coisa. 4 – 

Sendo realizados os atos mencionados, INTIME-SE os executados na 

pessoa do seu advogado (art. 841, §1º do CPC), ou pessoalmente (art. 

841, §2º) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre a 

constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do 

CPC). 5 – Em seguida, CONCLUSO. 6 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de 

janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002162-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON DE ALMEIDA CINTRA (EXECUTADO)

SELMA MARIA DE ALMEIDA CINTRA (EXECUTADO)

S M DE A CINTRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002162-91.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: S M DE A CINTRA - ME, SELMA 

MARIA DE ALMEIDA CINTRA, EDERSON DE ALMEIDA CINTRA DECISÃO 1 – 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 2 – Sem prejuízo das diligências 

descritas nos item 1, em nome do princípio da celeridade e da economia 

processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência 

de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito. 3 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 4 
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– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 5 – Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 6 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 7 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 8 – Por fim, CONCLUSOS 

para demais deliberações. 9 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90885 Nr: 6048-62.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RIBEIRO WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 77055 Nr: 3698-38.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RUTILI NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S/A - BANSICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT, 

RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - OAB:4683

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152959 Nr: 187-56.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA APARECIDA COLETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 178745 Nr: 1483-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBE DE CASTRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYSLAN CLAYTON MORAES, REGINA MARIA 

DA SILVA MORAES, JOSÉ MARCIO MENEZES, HELENA FERREIRA COSTA 

MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181281 Nr: 3052-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBE DE CASTRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYSLAN CLAYTON MORAES, REGINA MARIA 

DA SILVA MORAES, JOSÉ MARCIO MENEZES, HELENA FERREIRA COSTA 

MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 202735 Nr: 5116-30.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COMPANHIA ITAÚ DE INV. E CRÉDITO E 

FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A SANDOVAL TEDESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74905 Nr: 1622-41.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATA PEREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEDEQUIAS LEANDRO DA ROCHA, ROSIMEIRE 

PAULA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A 

MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 80353 Nr: 6918-44.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL ELIAS KENSHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIL VELARDE CUNHA, CLAUDINETE 

VELARDE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101901 Nr: 6997-52.2010.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE OLIVEIRA ARAUJO ME, ANTONIO 

XAVIER DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. AGUARDE-SE o cumprimento da carta precatória 

expedida.

2 – Devolvido o mandado, DETERMINA-SE ao Senhor Gestor Judiciário que 

promova os devidos impulsos processuais.

4 – Não restituída a missiva devidamente cumprida em prazo razoável, 

PROMOVA-SE a reiteração de ofício solicitando sua devolução.

5 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

6 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138310 Nr: 7794-91.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SHNEIDER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142404 Nr: 189-60.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDA-COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S.MIRANDA COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE MARCELA ROMÃO - 

OAB:34.852, GLAUCO FELIPE ARAUJO GARCIA - OAB:36.571, VIVIANE 

RODRIGUES DE LIMA - OAB:31.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

- OAB:10705/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 
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contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142637 Nr: 444-18.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR SONIA DA SILVA -ME, ELENIR SONIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 166435 Nr: 3399-51.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA ANGELICA MONACO FONTES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 221367 Nr: 8046-84.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI ILIDIO DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição ordinária (Portaria n. 001/2017-Gab).

1 – Considerando a manifestação da parte autora quanto ao 

endereçamento de seu pedido, o qual indica órgão julgador distinto, este 

Juízo DECLARA-SE incompetente para a apreciação do presente 

processo.

2 – Nesse quadro, DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o 

Juizado Especial Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas 

necessárias.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 9475 Nr: 79-81.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VICENTE BERTOLIM, MARIA PIMENTA 

BORTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO Z. MENDONÇA 

- OAB:6.576, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16.783/O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GIANPIETRO 

MORALES - OAB:127878

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 73733 Nr: 466-18.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO BORGES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. AGUARDE-SE o cumprimento de ato ordinatório 

via publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE).

 2 – Na sequência, INTIMEM-SE as partes para manifestação em 5 (cinco) 

dias.

3 – Por derradeiro, sendo atendida a providência solicitada ou não 

havendo o atendimento da reiteração, PROMOVAM-SE os atos ulteriores 

necessários via impulso oficial na hipótese autorizada pela norma ou 

remetam-se os autos conclusos para demais deliberações visando ao 

deslinde do processo.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90731 Nr: 5912-65.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOLINO GOMES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, PAP RAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JUNIOR - 

OAB:11.111, LUCILEI VOLPE - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A 

MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 94505 Nr: 9571-82.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAM, CGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMMLDA, MAMLBDC, EDMLMLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte devedora para manifestação 

em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96243 Nr: 1307-42.2010.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR SOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:11780/MT, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:8.922-A MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Considerando a manifestação às fls. 103/105, DEFERE-SE o pedido de 

conversão do presente feito em ação de execução com fundamento no 

artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 

13.043/2014.

2 - Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC 

.

3 - CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo.

4 – Na hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, 

deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia 

da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

5 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e 

avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que 

estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código 

de Processo Civil).

6 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis 

eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados 

junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, 

responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos bens, sob 

pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a liberação 

da penhora.

 7 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza.

 8 – Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma 

autorizada nos itens 4 e 5 desta decisão, tendo em vista a ordem 

preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte 

exequente para que requeira as providências que entender necessárias 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

9 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem pagos pela 

executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no prazo 

assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96377 Nr: 1441-69.2010.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES MINEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101995 Nr: 7091-97.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELOIZO MOTTA RAMOS, PROSSIGA EXTRAÇÃO E 

C O M É R C I O  D E  M A T E R I A I S  P A R A  C O N S T R U Ç Ã O , 

SINDUSCOM/SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO ALVES DE ARRUDA, JOÃO 

BENEDITO ALVES DE ARRUDA E CIA LTDA/JORNAL CACERENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ferrer Antunes Maciel - 

OAB:12394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141664 Nr: 11402-97.2011.811.0006

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

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWEL SOFIA, MIRINÉIA SOFIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150780 Nr: 9576-02.2012.811.0006

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMETRIO MARQUES DE OLIVEIRA, DINALCI VITTA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE AUGUSTO AMEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA 

NUNES - OAB:185136-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos em correição.

1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, 

acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

3 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151267 Nr: 10099-14.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.EVANGELISTA SERRALHERIA, EDMIR 

EVANGELISTA, EDELSON EVANGELISTA, JACKELINE MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte devedora para manifestação 

em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161808 Nr: 9603-48.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDMILA POQUIVIQUI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6.611 MS

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162897 Nr: 194-14.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, ZILDINHA APARECIDA PICÃO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 
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DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169834 Nr: 6108-59.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLISTIAN CARLA FERREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DARCY DE SOUZA PESTRE, 

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO, DECIO COUTINHO, MANOEL ALVARES 

CAMPOS, LUCIENE PESTRE LISO, ANSELMO LUIS LISO, LUCIA VALDEREZ 

CUYABANO PESTRE, CLAUDIA CUYABANO PESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170087 Nr: 6323-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON VIÉGAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GOMES COUTINHO FILHO, ANETE 

CRUZ COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte devedora para manifestação 

em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 195797 Nr: 909-85.2016.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DE SOUZA MARCHESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO DE ARRUDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminhamos anexo, cópia da inicial e 

peças essenciais e necessarias para a analise do interesse no feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196517 Nr: 1387-93.2016.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENO PIRES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA DIAS DA FONSECA, MATEUS DA 

COSTA, FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO LACERDA 

- OAB:11.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4393 Nr: 1183-50.1996.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCEMA MARIA DA SILVA ROMEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO QUIDÁ - 

OAB:2625-MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21757 Nr: 2594-21.2002.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENÍZIO NANI SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. AGUARDE-SE o decurso do prazo para a 

realização da providência determinada.

 2 – Havendo transcurso do lapso temporal, PROMOVAM-SE os atos 

ulteriores necessários para o prosseguimento do feito, com os impulsos 

devidos.

3 – Em seguida, CONCLUSOS para deliberações.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 01 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 37237 Nr: 2783-28.2004.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO FELIPE DO ESPIRITO SANTO LEITE, CLEIDE 

APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DA 

POLICIA MILITAR-CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. AGUARDE-SE o decurso do prazo para a 

realização da providência determinada.

 2 – Havendo transcurso do lapso temporal, PROMOVAM-SE os atos 

ulteriores necessários para o prosseguimento do feito, com os impulsos 

devidos.

3 – Em seguida, CONCLUSOS para deliberações.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 01 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 48181 Nr: 5379-48.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCAR VEÍCULOS LTDA, BRUZZON & LIMA 

LTDA, SANDRO HEBER KMET, MARCIELI DE SOUZA, MARIA INÊS D'ÁVILA 

BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 58016 Nr: 4362-40.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE LEMGRUBER PIMENTEL, CLAUDIO PALMA 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VICTOR PETTERLE, JANI GLORINHA 

OPOLSKI PETTERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ 

DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Checchin Júnior - 

OAB:3329

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. AGUARDE-SE o decurso do prazo para a 

realização da providência determinada.

 2 – Havendo transcurso do lapso temporal, PROMOVAM-SE os atos 

ulteriores necessários para o prosseguimento do feito, com os impulsos 

devidos.

3 – Em seguida, CONCLUSOS para deliberações.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 01 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95514 Nr: 581-68.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. AGUARDE-SE o decurso do prazo para a 

realização da providência determinada.

 2 – Havendo transcurso do lapso temporal, PROMOVAM-SE os atos 

ulteriores necessários para o prosseguimento do feito, com os impulsos 

devidos.

3 – Em seguida, CONCLUSOS para deliberações.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 01 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96743 Nr: 1807-11.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTADOS-NÃO PAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

VANDERLEI ALVES DE MATTOS, MARCELO DE OLIVEIRA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: cláudio luiz lombardi - 

OAB:18.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101080 Nr: 6175-63.2010.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PROSSIGA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO, PROESTE-SINDUSCOM/SUDOESTE/MT, HELOIZO 

MOTTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO ALVES DE ARRUDA E CIA 

LTDA/JORNAL CACERENSE, JOÃO BENEDITO ALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ferrer Antunes Maciel - 

OAB:12394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Vistos em correição.

 1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 
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Civil.

 2 – Diante do momento processual do feito, aliado ao requerimento da 

parte requerente para a colheita de elementos probatórios, revela-se 

necessária à realização de audiência instrutória. Nesse quadro, 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

fevereiro de 2018 às 15h30min.

 3 – INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no 

prazo de 10 (dez) dias, com base nos pontos controvertidos, 

observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado 

(a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá 

ser realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101978 Nr: 7074-61.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBIZA EVENTOS LTDA, MOACYR DA SILVA 

BARBOSA NETO, RODRIGO PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, HAMILTON LOBO MENDES FILHO - OAB:10.791 MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140396 Nr: 10033-68.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA ME, 

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, ANTONIO CARLOS FERREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145488 Nr: 3544-78.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL VIA MODA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRAZZO INDÚSTRIA DE CALÇADOS 

COMPONENTES LTDA-ME, MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE 

INVESTIMENTOS, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9214/MT, ANTÔNIO FERNANDO MANCINI - OAB:1581, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ALVES DE ALMEIDA 

CHAME - OAB:93.240, DEFENSORIA PUBLICA DA COMARCA DE 

CACERES - OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150635 Nr: 9406-30.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR, LUIZ CARLOS CAVALIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. AGUARDE-SE o cumprimento de ato ordinatório 

via publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE).

 2 – Na sequência, INTIMEM-SE as partes para manifestação em 5 (cinco) 

dias.

3 – Por derradeiro, sendo atendida a providência solicitada ou não 

havendo o atendimento da reiteração, PROMOVAM-SE os atos ulteriores 

necessários via impulso oficial na hipótese autorizada pela norma ou 

remetam-se os autos conclusos para demais deliberações visando ao 

deslinde do processo.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150668 Nr: 9443-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA TIGRE LTDA-ME, JEAN PAULO 

CARNEIRO, ROSANA NEVES DE CASTRO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154088 Nr: 1465-92.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSENGER CARD CORRETAGEM DE 

SEGUROS E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE os pedidos formulados 

pelo autor para:a) condenar o réu Passenger Card Corretagem de 

Seguros e Turismo Ltda a reembolsar o autor por despesas em caso de 

demora na localização da bagagem representado pelo voucher nº 12378, 

no respectivo valor de R$ 4.202,20 (quatro mil duzentos e dois reais e 

vinte centavos), corrigidos pelo IGP-M desde cada desembolso e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) 

condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de 

R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais);Por fim, condena-se ainda 

a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como, honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Por corolário, 

EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156011 Nr: 3609-39.2013.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, ANTONIO 

CARLOS FERREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158493 Nr: 6236-16.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE APARECIDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN LEBELEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ALFARO - OAB:3361

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 13 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161729 Nr: 9521-17.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINA URBANA FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:OAB/MT103.997, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244.223, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648 SP, RODRIGO 

VENEROSO DAUR - OAB:OAB/MG 102.818

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162113 Nr: 9914-39.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIA GATTASS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - OAB:84.314 

SP

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 
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certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162384 Nr: 10169-94.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA CÂMARA CANTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTASS - OAB:9700/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 167445 Nr: 4222-25.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILSON JOSÉ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA FERREIRA 

DE MELO - OAB:OAB/MG 103.997, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:OAB/MG 102.818, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A 

MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172374 Nr: 8050-29.2014.811.0006

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: LUCAS ALMEIDA DIAS & CIA LTDA -ME, L.A DIAS &CIA 

LTDA -ME, DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO 

BRASIL S/A, INBRANDS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - 

OAB:15.376 MT, CARLOS ALBERTO SANTOS - OAB:85.762/RJ, 

DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - OAB:MT0018500, FLAVIO 

AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - OAB:10.114/MT, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, MARCISIO 

FOLETTTO PEREIRA - OAB:20686-MT, MARINA SILVIA DE SOUZA - 

OAB:3516, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT, NARA 

RUBIA ALVES DE RESENDE - OAB:20.985-B/MT, PAOLA CRISTINA RIOS 

PEREIRA FERNANDES - OAB:9510, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT, 

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - OAB: 178.930, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A MT, VALTER COUTINHO SCARDUA - 

OAB:7.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175346 Nr: 10202-50.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIANA AUGUSTA CHAVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308

 Vistos em correição. III – Dispositivo Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial para declarar o domínio de AURELIANA 

AUGUSTA CHAVES DA SILVA sobre o lote urbano, localizado na Quadra 

26, lote nº 17, bairro Jardim Imperial, localizado nesta cidade de 

Cáceres/MT, registrado no Cartório do 1º Ofício desta urbe, com a 

matrícula nº 20.404. Condena-se o requerido ao pagamento de honorários 
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advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Em 

relação aos honorários advocatícios, estes não são incidentes, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida. Servirá a presente sentença de 

título para abertura de matrícula/registro no Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca. Com o trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença 

e da certidão do trânsito em julgado, bem ainda da planta do imóvel ao 

Cartório de Registro de Imóveis para abertura de matrícula e registro do 

imóvel (lote urbano nº 17, quadra 26, bairro Jardim Imperial, Cáceres/MT). 

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 181004 Nr: 2879-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em vista do pedido de fl. 56, determino a suspensão do feito pelo prazo de 

60 (sessenta dias), conforme solicitado.

Após tal prazo, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para que requeira o que entender por direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, imediata conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 182823 Nr: 3940-50.2015.811.0006

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo NÚCLEO DE 

PRÁTICAS JURÍDICAS – NPJ, representando MARIO CARLOS FERREIRA 

em face do CRISTIANO NUNES PEREIRA, todos qualificados no encarte 

processual.

 O conteúdo da exceção de pré-executivdade deve cingir-se às questões 

de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 618 do CPC.

 Além de ter que se restringir a matérias de ordem pública, deve a 

exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

 As matérias deduzidas neste incidente prescindem de ajuizamento de 

embargos, tratando-se de questões relativas aos termos do acórdão 

exarado.

 Analisando detidamente os argumentos presentes na contestação, em 

relação a citação, verifico razão lhes assistem, tendo em vista que não 

foram cumpridas todas as medidas necessárias para a localização do 

requerido.

 No mesmo sentido, segue o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso do Sul, “in litteris”:

 “CITAÇÃO POR EDITAL - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS POSSIBILITANDO A 

CITAÇÃO POR MANDADO - NULIDADE. Existindo nos autos elementos que 

indicam os meios para a localização do réu, a citação por edital é nula, se 

não esgotados os meios para citação por mandado. (Apelação Cível Nº 

2256, 4ª Turma Cível, Tribunal de Justiça do MS, Relator: Des. Elpídio 

Helvécio Chaves Martins, Julgado em 28/03/2006) (TJ-RS - AC: 2256 MS, 

Relator: Des. Elpídio Helvécio Chaves Martins, Data de Julgamento: 

28/03/2006, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

04/04/2006)” (grifo proposital)

 Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta 

pelo requerido, declarando o reconhecimento da nulidade de citação por 

edital.

INTIME-SE a parte requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

promova a citação da parte requerida, sob pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184414 Nr: 4900-06.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: F. H. GRAMULHA & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Nos termos do artigo 132, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 191, INTIMO as partes 

(requerente e requerida), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos, para comparecerem à audiência de Conciliação DESIGNADA 

PARA O DIA 24/04/2018, ÀS 13h30min HORAS a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no 

Edifício do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189020 Nr: 7609-14.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ABDALA GATTAS ORRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANE GABRIELA SILVA DE 

LIMA MOREIRA - OAB:20.494, JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189576 Nr: 7997-14.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON CALIL CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190894 Nr: 8851-08.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 191980 Nr: 9527-53.2015.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON CESAR DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA MENDES DE OLIVEIRA - 

OAB:18.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

1 – Processo em ordem. OFICIE-SE ao Ministério do Trabalho e Emprego 

requisitando informações acerca da existência de vínculo empregatício do 

autor com a Empresa Estrela Dalva Ltda.

2 – Por fim, INTIME-SE a Caixa Econômica Federal para que informe no 

prazo de 10 (dez) dias, qual o motivo que decorreu a negativa de 

saque/liberação de valores do FGTS.

3 – Na sequência, INTIME-SE a parte autora/exequente para manifestar-se 

nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como para requerer o 

que entender de direito visando o andamento do feito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção/arquivamento.

4 – Com a juntada das referidas informações, voltem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192657 Nr: 9952-80.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA MEDEIROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDENIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. AGUARDE-SE o decurso do prazo para a 

realização da providência determinada.

 2 – Havendo transcurso do lapso temporal, PROMOVAM-SE os atos 

ulteriores necessários para o prosseguimento do feito, com os impulsos 

devidos.

3 – Em seguida, CONCLUSOS para deliberações.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 01 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192756 Nr: 10001-24.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMINI S/A-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELA TAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA T. P. DE O. 

MATOS - OAB:16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. AGUARDE-SE o decurso do prazo para a 

realização da providência determinada.

 2 – Havendo transcurso do lapso temporal, PROMOVAM-SE os atos 

ulteriores necessários para o prosseguimento do feito, com os impulsos 

devidos.

3 – Em seguida, CONCLUSOS para deliberações.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 01 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198219 Nr: 2393-38.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA ELISABETE ERBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO XAVIER DE AQUINO, ALEXANDRE 

SHIRAISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA 

FARIA - OAB:327.885/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS VAMPRE DA SILVA - 

OAB:236387 OAB/SP

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6727 Nr: 378-29.1998.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO REZENDE DE MATOS, MARIA APARECIDA 

DOMINGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE CÁCERES, 

APOLO FREITAS POLEGATO, SIERRA MADRE COMÉRCIO IMP. EXP. DE 

PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL STOBBDICOV - 
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OAB:129.825, José Mauricio Jorge da Cunha - OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, José Mauricio Jorge da Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10235 Nr: 3040-92.2000.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO KURY DA COSTA, LAURO ANDRADE 

VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75256 Nr: 1945-46.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATALA & CIA LTDA-ME, ELIANE DUTRA 

ATALA, JOÃO BENEDITO ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILON DO VALE SIMÃO - 

OAB:8965/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO em face de ATALA & CIA LTDA-ME, ELIANE DUTRA ATALA e 

JOÃO BENEDITO ATALA, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, porém não houve o cumprimento da 

obrigação pela parte executada.

O exequente foi intimado via DJE, por seu advogado legalmente constituído 

para dar andamento ao feito (fl. 76), quedou-se inerte.

Após isso, a parte requerente foi intimada pessoalmente por carta, para 

dar andamento ao feito (fl. 82-v), deixando transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestar nos autos (fl. 83).

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim, o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75813 Nr: 2500-63.2008.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMÂNDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

1 – AGUARDE-SE por tempo razoável a resposta do expediente/ofício.

 2 – Não havendo resposta ou constatado o decurso considerável do 

prazo para o atendimento da diligência, REITERE-SE a solicitação.

3 – Na sequência, INTIMEM-SE as partes para manifestação em 5 (cinco) 

dias.

4 – Por derradeiro, sendo atendida a providência solicitada ou não 

havendo o atendimento da reiteração, PROMOVAM-SE os atos ulteriores 

necessários via impulso oficial na hipótese autorizada pela norma ou 

remetam-se os autos conclusos para demais deliberações visando ao 

deslinde do processo.

 5 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 01 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82501 Nr: 8967-58.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CARDOSO DE MELLO, ALBERTINA FATIMA 

FITZMAYER GONZALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS A.F. DE CARVALHO, HOSPITAL SÃO 

LUCAS CLÍNICA E MATERNIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE MORAES 

MAXIMINO - OAB:18927-OAB-MT, JOÃO JENERZELAU DOS SANTOS - 

OAB:3613-B OAB/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - 

OAB:8719/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82722 Nr: 9203-10.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSY HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A MT, JOSE MARTINS - OAB:84.314 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. AGUARDE-SE o decurso do prazo para a 

realização da providência determinada.

 2 – Havendo transcurso do lapso temporal, PROMOVAM-SE os atos 

ulteriores necessários para o prosseguimento do feito, com os impulsos 

devidos.
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3 – Em seguida, CONCLUSOS para deliberações.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 01 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 89941 Nr: 5189-46.2009.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE DA SILVA COMERCIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL SALIH EL KADRI 

TEIXEIRA - OAB:44248/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102613 Nr: 7710-27.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138823 Nr: 8354-33.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA HUMBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140342 Nr: 9978-20.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT, SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147292 Nr: 5612-98.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA NUNES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152397 Nr: 11386-12.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO 

VELLOZO - OAB:109.231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 132 de 1095



MARI - OAB:3.056 MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. AGUARDE-SE o decurso do prazo para a 

realização da providência determinada.

 2 – Havendo transcurso do lapso temporal, PROMOVAM-SE os atos 

ulteriores necessários para o prosseguimento do feito, com os impulsos 

devidos.

3 – Em seguida, CONCLUSOS para deliberações.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 01 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153464 Nr: 762-64.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MARCUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, hudson - OAB:7485, MARIA CRISTINA M. DE 

FIGUEIREDO BACOVIS - OAB:39.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062-MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156392 Nr: 4028-59.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVIA DA SILVA ALMEIDA

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

DO SUL S.A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BENEDICTO CELSO 

BENÍCIO JUNIOR - OAB:131896-OAB-SP, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. AGUARDE-SE o decurso do prazo para a 

realização da providência determinada.

 2 – Havendo transcurso do lapso temporal, PROMOVAM-SE os atos 

ulteriores necessários para o prosseguimento do feito, com os impulsos 

devidos.

3 – Em seguida, CONCLUSOS para deliberações.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 01 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172002 Nr: 7777-50.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBE DE CASTRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO MENEZES, HELENA FERREIRA 

COSTA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172011 Nr: 7786-12.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES, REGINA MARIA DA 

SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO DE MENEZES, HELENA 

FERREIRA DA COSTA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:8377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172376 Nr: 8052-96.2014.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES, REGINA MARIA DA 

SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBE DE CASTRO SOUZA, JOSÉ MARCIO 

MENEZES, HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:11145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:OAB/MT 8169, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:OAB/MT8169

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179275 Nr: 1791-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE SANTOS SILVA, ODENIR DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, 

DALVA PINTO DA SILVA, LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

declarar o domínio de CLAUDETE SANTOS SILVA e ODANIR DA SILVA 

DIAS sobre o imóvel urbano, localizado na Quadra 09, lote nº 02, 

Loteamento São José, Bairro São José, localizado nesta cidade de 

Cáceres/MT, registrado no Cartório do 1º Ofício desta urbe, com a 

matrícula nº 27.009. Sem custas.Condeno os requeridos ao pagamento de 

honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Em relação aos honorários advocatícios, estes não são incidentes, 

tendo em vista a ausência de pretensão resistida. Servirá a presente 

sentença de título para abertura de matrícula/registro no Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca.Com o trânsito em julgado, remeta-se 

cópia da sentença e da certidão do trânsito em julgado, bem ainda da 

planta do imóvel ao Cartório de Registro de Imóveis para abertura de 

matrícula e registro do imóvel (lote urbano nº 02, quadra 09, bairro Jardim 

São José, Cáceres/MT).Matriculado/registrado o imóvel em nome dos 

autores, e nada sendo requerido no prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixa de estilo (CPC, art. 475, 

J, §5º).Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 188417 Nr: 7276-62.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZILENE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Nos termos do artigo 132, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 100, INTIMO as partes 

(requerente e requerida), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos, para comparecerem à audiência de Conciliação DESIGNADA 

PARA O DIA 28/05/2018, ÀS 15h30min HORAS a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no 

Edifício do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190874 Nr: 8833-84.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIS MARIS CRUZ, MARIA QUEIROZ DE MENEZES 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTE RAMOS, ESPOLIO DE HORACIMIL 

CIPRIANO DE CARVALHO, BARNABÉ RAMOS DE CAMPOS, CARLINDA DE 

CAMPOS CARVALHO, ÉDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL, MIGUEL DE 

ARRUDA CABRAL, MARIANA RIBEIRO DE CAMPOS, GREGORIA FERREIRA 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – INTIME-SE a parte exequente para promover a intimação de todas as 

partes nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195717 Nr: 869-06.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA ITAU CBD AS- CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMNETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 07 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195797 Nr: 909-85.2016.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DE SOUZA MARCHESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO DE ARRUDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 198219 Nr: 2393-38.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA ELISABETE ERBAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO XAVIER DE AQUINO, ALEXANDRE 

SHIRAISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA 

FARIA - OAB:327.885/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS VAMPRE DA SILVA - 

OAB:236387 OAB/SP

 Vistos etc.

Processo apto à sentença.

Tendo em vista que autora conta com 63 (sessenta e três) anos de idade, 

determino que o feito seja incluído na Lista Prioritária de processos aptos a 

julgamento desta vara, em observância a data da conclusão ao gabinete.

Aguarde-se a prolação de sentença.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003753-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA (AUTOR)

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação de indenização ajuizada por 

ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA E OUTRO em face do DANIEL 

PAULO MAIA TEIXEIRA, todos qualificados no processo. Com a inicial 

vieram documentos. Despacho inicial (id. 4793146). O réu compareceu 

espontaneamente e em causa própria no processo (id. 7293113), 

sustentando a inexistência de citação e a incompetência o juízo. Audiência 

de conciliação realizada (id. 7323824), ocasião em que restou prejudicada 

a composição amigável ante a ausência do réu. Mais adiante, devidamente 

citado por meio de comparecimento pessoal, o réu apresentou 

contestação e documentos (id. 8125665). Réplica no id.8832356. O 

processo veio concluso. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES No 

que tange a alegação de inexistência de citação, tal afirmação resta 

superada diante do comparecimento pessoal do réu ao processo, 

inteligência do artigo 239, §1º do CPC. Sob outro aspecto, antes de 

adentrar no saneamento propriamente dito, extrai-se haver questão 

pendente a ser resolvida, consubstanciada na alegação de incompetência 

territorial do juízo. Nesse panorama, descabem maiores argumentos ante a 

literalidade do artigo 53, IV do CPC, regra especial de competência, que 

prevê que para ações de reparação de dano o foro competente é o do 

local do ato ou fato. Não é outro o entendimento externado na regra geral 

(artigo 46 do CPC) ao preconizar que será competente o foro de domicílio 

do réu para as ações fundadas em direito pessoal. A alegação da parte 

autora em réplica, concernente a existência de delito, não merece 

prosperar, porquanto o inciso V do artigo 53 veicula regra especial para 

os casos de crimes e acidentes de trânsito, inexistindo qualquer 

comprovação neste sentido. Portanto, como resta incontroverso que os 

fatos não se deram em Cáceres, o reconhecimento da incompetência 

territorial deste Juízo é medida que se impõe, devendo o processo ser 

encaminhado ao foro da Comarca de Cuiabá-MT para processamento. 

Forte nas razões acima, este Juízo ACOLHE a preliminar deduzida pela 

defesa para o fim de reconhecer sua incompetência territorial para 

processar o presente feito, determinando sua remessa ao foro da 

Comarca de Cuiabá-MT, com fundamento no artigo 53, IV do CPC. 

PROCEDA-SE às baixas necessárias junto ao sistema PJE. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002837-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO EMANUEL CASTRO (AUTOR)

CLELIA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO JUVENIZ SOUZA DOS SANTOS OAB - MS14738-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA (RÉU)

DARLISE HASPER MUNIZ TUBINO SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação de resolução de contrato 

com pedido de reintegração de posse ajuizada por CLÉLIA SILVA 

CASTRO e RICARDO EMANUEL CASTRO em face do CLEITON TUBINO 

SILVA e DARLISE HASPER MUNIZ TUBINO SILVA, ambos qualificados no 

processo. Com a inicial vieram documentos. Despacho inicial (id. 

4493018). Audiência de conciliação realizada (id. 6107206), ocasião em 

que restou infrutífera a composição amigável. Devidamente citado, o réu 

apresentou contestação e documentos (id. ). Réplica no id. 8007703. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Da análise da 

peça reconvencional e de seus documentos verifica-se que a parte 

reconvinte não informou ou juntou o pagamento das custas e despesas 

processuais. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil[1] a 

possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo 

diploma instrumental. Dessa forma, INTIME-SE a parte reconvinte para 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não 

conhecimento dos pedidos formulados. No que tange aos pedidos 

liminares formulados na lide reconvencional, nota-se que todos se referem 

a questões meritórias, a depender, pois, de prova para sua demonstração, 

aliado ao fato de que inexiste urgência no pleito, motivo pelo qual este 

Juízo INDEFERE por ora tais requerimentos. Não havendo também 

preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, 

nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as 

questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertido o seguinte ponto: A) do inadimplemento contratual pelas 

partes (autor e réu); B) existência da obrigação de fazer pelo autor; C) 

ocorrência de eventuais prejuízos; INTIMEM-SE as partes para especificar 

as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências (o que se quer provar) e 

razões específicas para cada meio probatório requerido no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento. Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001725-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ INACIO FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE GUTERRES RUBBO (RÉU)

CLAUDINO RUBBO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001725-50.2016.8.11.0006 AUTOR: LUIZ 

INACIO FERREIRA DO NASCIMENTO RÉU: CLAUDINO RUBBO, EDITE 

GUTERRES RUBBO DECISÃO 1 – A citação por edital tem lugar quando a 

parte a ser citada não for encontrada, devendo ter sido esgotados todos 

os meios razoáveis de sua localização, haja vista que essa modalidade de 
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comunicação do executado acerca de determinada demanda é medida 

extrema e que só deve ser utilizada quando tentada todas as formas e 

meios de encontrá-lo pessoalmente a fim de viabilizar o exercício da 

defesa. Não há falar em esgotamento de diligências visando à localização 

da parte executada, sobretudo em razão de que a missiva encaminhada 

para a Comarca de Cuiabá-MT visando a citação da parte, razão pela qual 

INDEFERE-SE o pedido de id. 8797192. 2 – Considerando que o AR 

declinou que a referida parte encontrava-se ausente durante as 3 

tentativas, EXPEÇA-SE mandado para citação, consignando as mesmas 

advertências da carta de citação. 3 - Em seguida, sendo infrutífera a 

tentativa de citação, INTIME-SE o autor para que diligencie no sentido de 

promover a citação pessoal da ré, devendo isto acontecer no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do processo. Sobreleva registrar que o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

apenas quando houver demonstração pela parte interessada de que 

foram realizadas todas as buscas possíveis e, mesmo assim a informação 

pretendida não foi alcançada. Deve, inclusive, referida parte demonstrar 

suas diligências em busca das informações – que são de seu único e 

exclusivo interesse – como por exemplo, buscas em cartórios 

extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras 

formas disponíveis. 4 – CUMPRA-SE. INTIME-SE. Cáceres/MT, 22 de janeiro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000435-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZETE DE MELLO QUEROZ (EXECUTADO)

CARLOS BERRIEL SENDRA JUNIOR (EXECUTADO)

N. DE M. QUEROZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000435-97.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: N. DE M. QUEROZ - ME, NILZETE 

DE MELLO QUEROZ, CARLOS BERRIEL SENDRA JUNIOR DECISÃO 1 – 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 2 – Sem prejuízo das diligências 

descritas nos item 1, em nome do princípio da celeridade e da economia 

processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência 

de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito. 3 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 4 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 5 – Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 6 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 7 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 8 – Por fim, CONCLUSOS 

para demais deliberações. 9 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007959-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GREGORIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1007959-14.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

EDMILSON GREGORIO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de ação de busca e 

apreensão em que deferida a liminar em decisão inicial, o bem foi 

devidamente apreendido conforme auto de apreensão e depósito anexado 

ao processo (id. 11377886). Petição de id. 11424014 noticiando o 

pagamento da integralidade da dívida, acompanhado do comprovante de 

recolhimento (id. 11424063) e postulando pela purgação da mora. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. De rigor anotar que com o comparecimento pessoal ao 

processo, o requerido se dá por citado na forma do artigo 239, §1º do 

CPC. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTERIOR 

À CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE IMEDIATA. O comparecimento 

espontâneo do réu no processo supre a falta da citação, conforme dispõe 

o parágrafo 1º do art. 261 do Código de Processo Civil . É lícito e razoável 

que se adiante a apresentação de contestação, que prestigia o princípio 

da celeridade sendo, inclusive, capaz de sustar elementos que impeçam a 

ordem liminar pretendida na exordial, podendo a contestação ser 

apreciada independente do cumprimento ou não da medida liminar de 

busca e apreensão. AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO 

- CONTESTAÇÃO - ANÁLISE POSTERGADA - CUMPRIMENTO DA LIMINAR 

- POSSIBILIDADE. Se a contestação foi apresentada antes do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, deve sua análise ser postergada para 

após a efetivação da medida, notadamente diante das disposições do 

Decreto Lei 911/69, sem que isto importe em cerceamento de defesa ou 

violação ao devido processo legal. Recurso não provido. TJ-MG - Agravo 

de Instrumento Cv AI 10024133457903001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 16/06/2014. Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO ANTES DA 

CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. POSSIBILIDADE. 

Conforme precedentes do STJ a parte pode apresentar sua defesa antes 

da sua citação e da execução da liminar de busca e apreensão, 

inteligência do parágrafo 1º do artigo 214 do CPC. TJ-MA - Agravo de 

Instrumento AI 0155642013 MA 0003332-68.2013.8.10.0000 (TJ-MA) Data 

de publicação: 25/06/2013. Com efeito, o art. 3º, §2º do DL 911/1969 é 

cristalino ao preconizar que o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial: § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. No caso em tela, a petição inicial trouxe o 

valor de R$ 37.959,28 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove 

reais e vinte e oito centavos) como sendo a soma das parcelas vencidas, 

multa e parcelas a vencer, atribuindo tal quantum como valor da causa, 

inclusive recolhendo taxa judiciária e custas levando em consideração tal 

valor, vinculando o requerido a purgar a mora nesses exatos termos. O 

ordenamento jurídico pátrio refuta a vedação ao comportamento 

contraditório (venire contra factum proprium) por este ferir a boa fé 

objetiva que é devida a todos os contratos e tal mudança de orientação 

quebrar a expectativa antes gerada. Assim, a parte requerida purgou a 

mora e faz jus à permanência na posse do bem até o encerramento do 

contrato. Entendimento diferente não tem os tribunais nacionais: Ementa: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA 

PENDENTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. 

O STJ submeteu a matéria ao regime dos recursos repetitivos (REsp 

1.418.593/MS) e definiu a necessidade de realizar o pagamento da 

integralidade da dívida para a purgação da mora no contrato de 

financiamento garantido por alienação fiduciária, e não somente o 

pagamento das prestações vencidas acrescidas dos encargos 

decorrentes da mora previstos no instrumento negocial. 2. Com a edição 

da Lei nº 10.931/2004 fica evidente que cabe ao devedor pagar a 

integralidade da dívida (montante apresentado e comprovado pelo credor 

fiduciário na inicial) no prazo de até cinco dias da execução da liminar, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem objeto de alienação 

fiduciária. 3. Recurso provido por maioria de votos. TJ-PE - Agravo AGV 

3626824 PE (TJ-PE) Data de publicação: 24/03/2015 Ementa: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Exercício abusivo de posição jurídica. 

Interpretação dos arts. 187 e 422 do Código Civil. Boa-fé objetiva. Venire 

contra factum proprium. Caso concreto em que o credor criou na 

devedora legítima expectativa de purgar a mora com o pagamento dos 

valores devidos à data do ajuizamento da ação. Acertada a determinação 

de restituição do veículo à ré. Multa coercitiva Fixação para proporcionar 

efetividade da tutela concedida. Redução do valor arbitrado. Aplicação 

dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Agravo parcialmente 

provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21588174620148260000 SP 

2158817-46.2014.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 03/03/2015 

Nesse quadro, ACOLHE-SE a purgação da mora consubstanciada no 

pagamento da integralidade do débito nos termos e valores descritos na 

petição inicial e, por conseguinte, revoga-se a liminar de id. 11282257. 

EXPEÇA-SE mandado de restituição do bem móvel à parte requerida. 

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus procuradores, para que se 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito do término e quitação 

do aludido contrato. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, faça-se 

o processo CONCLUSO. INTIME-SE. CUMPRA-SE, com urgência. 

Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000641-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. DE FREITAS DIORIO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Caceres , 22 de janeiro de 2018. INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, 

na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 (setenta) reais, visando o cumprimento do Mandado de Penhora e 

Avaliação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Processo: 1000641-14.2016.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 58.281,56; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO VOLKSWAGEN 

S.A. Parte Ré: EXECUTADO: M. N. DE FREITAS DIORIO - ME 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001702-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO MONTEIRO ROCA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Caceres, 22 de janeiro de 2018. INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, 

na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 (setenta) reais, visando o cumprimento do Mandado de Penhora e 

Avaliação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Processo: 1001702-70.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 23.843,95; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: EXECUTADO: MARIO MARCIO 

MONTEIRO ROCA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004040-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ETIENE NANI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT0012384A (ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004040-17.2017.8.11.0006 

AUTOR: HENRIQUE ETIENE NANI DE SOUZA RÉU: LUIZ CESAR PALMIRO 

DA SILVA Vistos, etc. Tendo em vista, que os confinantes não foram 

citados, expeça-se mando de citação. Após volve-me concluso para 

sentença. Cumpra-se. Cáceres-MT, 22 de janeiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007183-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MACENA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO)

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007183-14.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: MARCOS MACENA DE CARVALHO Vistos, etc. Manifeste a 

parte Autora sobre a petição e depósito de id. Num. 11014043, assim 

como indique número de conta para expedição do alvará, no prazo de dez 

dias. Cáceres, 22 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1001168-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCILENE SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001168-63.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: GLAUCILENE SILVA FERREIRA Vistos etc. INDEFIRO 

neste momento o pedido de requisição de informações, conforme 

pretendido pelo credor no id. 11020545, uma vez que sequer foi procedida 

a tentativa de penhora de bens na residência da devedora. Anoto que a 

complementação de id. Num. 8763525 tinha por objeto a realização de 

diligência para penhora de bens e não nova citação como efetivada no id. 

Num. 10257414. Assim, desentranhe o mandado para cumprir a correta 

finalidade- id. Num. 8763523. Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o 

Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de 

proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Cáceres/MT., 22 

de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000173-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Joanil Antonio da Silva Cuiabano (RÉU)

Outros Interessados:

ILDA LOURENCA DA SILVA CUIABANO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000173-79.2018.8.11.0006 AUTOR: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: JOANIL 

ANTONIO DA SILVA CUIABANO Vistos, etc. Cuida-se de MEDIDA DE 

PROTEÇÃO demandada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de 

ILDA LOURENÇO DA SILVA CUIABANO e face de JOANIL ANTONIO DA 

SILVA CUIABANO. Em síntese, informa a inicial que em razão de estudo 

social do caso, averiguou-se que a representada está sendo vítima de seu 

próprio filho (usuário de drogas) o qual estaria prejudicando o bem estar 

da idosa em decorrência de seu vício, mormente por ser uma pessoa 

violenta e por estar valendo-se de objetos do imóvel da representada para 

o sustento de seu vício. Após tecer suas considerações fáticas, formulou 

o seguinte requerimento: “(a) seja recebida a presente petição inicial e 

documentos que a acompanham, autuando-a como Pedido de Imposição 

de Medidas de Proteção em favor de pessoa idosa; (b) seja aplicada 

medida de proteção a idosa referente ao afastamento, e a aproximação á 

ofendida por uma distancia mínima de 200 metros, por parte do seu filho 

Joanil Antônio da Silva Cuiabano da residência e do idoso, conforme 

dispõe o art. 22, inciso II, III, da Lei nº 11.340/06 (aplicada em analogia); (c) 

outras medidas que se fizerem necessárias serão alçadas por ocasião da 

juntada, nos autos, dos relatórios, documentos e demais informações em 

cumprimento aos itens anteriores; e (d) seja deferida a prioridade na 

tramitação da presente, a que faz menção o art. 71 do EI.” É o necessário. 

Decido. O presente feito deverá tramitar no Juízo Especializado da 

Violência doméstica. Em que pese a demanda estar instrumentalizada 

através do Estatuto do Idoso, não se pode olvidar que a tutela almejada 

está fundamentada na Lei 11.340/06 e justificada quanto a matéria de fato 

na convivência doméstica inviável entre mãe e filho. Ora, a Lei 11.340/06 

estabelece o quanto segue: “Art. 5° Para os efeitos desta Lei, configura 

violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 

baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 

ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade 

doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de 

pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade 

formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos 

por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em 

qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo 

único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual.” Conforme a disposição acima nota-se a intenção do 

legislador de não restringir o alcance do diploma normativo apenas no 

âmbito das relações amorosas (marido e mulher), mas sim, no âmbito 

doméstico e familiar como um todo de modo à regular eventuais abusos 

cometidos em desfavor do gênero feminino, naquele ambiente (familiar), 

independente de quem seja o agente violador da norma, desde que entre 

ambos (ofensor e vítima) haja uma mínima “relação íntima de afeto”. A 

aplicação da Lei Maria da Penha nas mais diversas relações de 

parentesco torna-se mais nítida, mediante a leitura do art. 129, §9° do 

Código Penal, cuja redação foi dada pela Lei 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha), que assim dispõe: “Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a 

saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. § 9o Se a 

lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou 

companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, 

prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de 

hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006) Pena - 

detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 

11.340, de 2006)” É bem certo que a inicial não submete a este Juízo 

análise de prática de crime. Contudo, estando a presente demanda a 

postular medida protetiva de urgência oriunda da Lei 11.340/06, tal 

circunstância deve refletir na competência para processamento e 

julgamento do feito. Ocorre que nesta Comarca recai sobre a 2ª Vara 

Criminal a competência absoluta para processar e julgar processos 

ligados à matéria “violência doméstica” (Resolução 005/2014-TP). Logo, 

como a demanda retrata indícios de violência psicológica/física/patrimonial 

contra mulher no âmbito doméstico, e em decorrência disto almeja a 

aplicação de medida protetiva prevista na Legislação especial que regula a 

matéria, mostra-se então patente a necessidade de que o caso concreto 

seja submetido ao crivo da Vara Especializada de violência doméstica 

existente neste foro. Ressalta-se em tempo, que a competência daquele 

Juízo não está restrita ao processamento e julgamento de ações penais, 

mas também a questões incidentes de carácter assistencial à vítima, 

notadamente as medidas de proteção (vide arts. 9°, 18°, 19°, 22° e 23° da 

Lei 11.340/06). Por tais razões, reputo competente o Juízo da Primeira 

Vara Criminal desta Comarca. É como decido! Ante o exposto, DECLARO a 

INCOMPETÊNCIA DA 3ª VARA CÍVEL para processar e julgar o feito ao 

passo que DECLINO da competência em favor do Juízo da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca. Como nas varas criminais ainda não foi implantado o PJE, 

providencie a materialização destes autos e proceda a remessa ao 

Cartório Distribuidor. Comunique-se o Ministério Público. Às providências. 

Cáceres/MT., 22 de Janeiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001152-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOAQUIM ASCHAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

EDINEI GUIA LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001152-12.2016.8.11.0006 

AUTOR: EVERALDO JOAQUIM ASCHAR RÉU: EDINEI GUIA LEITE, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Nomeado Curador Especial apresentou contestação defendendo nulidade 

da citação. Realizada busca do endereço junto à Receita Federal consta: 

CPF: 500.999.141-15 Nome Completo: EDINEI GUIA LEITE Nome da Mãe: 

IOLANDA BENEVIDES LEITE Data de Nascimento: 06/12/1968 Título de 

Eleitor: 0015182021899 Endereço: RUA SANTO ANDRE 841 CAVALHADA 

CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Como o endereço apontado 

na inicial é o mesmo, a única conclusão possível é que a citação editalícia 

foi pertinente e atendeu às exigências do CPC. Nestes termos, indefiro o 
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pedido de nulidade e mantenho a citação efetivada. Analisando os 

documentos acostados à inicial, verifico que os cheques que embasam a 

pretensão do autor foram devolvidos pelo motivo 21, qual seja, "cheque 

sustado ou revogado" o que, em tese, sinaliza um "desacordo" entre as 

partes. Deste modo, considerando tal fato, e sabendo que a ação 

monitória se embasa em prova escrita da dívida, oportunizo as partes 

manifestarem seu interesse na produção de outras provas, em caso 

positivo, devendo indicá-las justificando sua pertinência e finalidade. 

Anoto o prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, novamente 

conclusos. Intimem-se. Cáceres, 22 de janeiro de 2019. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003196-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003196-67.2017.8.11.0006 

DEPRECANTE: FABIANO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS DEPRECADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Dada a 

informação contida no id. 10799485, antes de analisar sobre o pedido de 

nova perícia, esclareça o Autor se encontra-se em liberdade, dada a 

justificativa que não estava na cidade na data da perícia. Anoto o prazo de 

05 dias. Intime-se. Cáceres, 22 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000225-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA BATISTA PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Achiles Tiago Toschi OAB - MT16237/O-O (ADVOGADO)

RAFAEL SILVA DO AMARAL OAB - MT0016388A (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

RUBENS CORBELINO JUNIOR OAB - MT15904/E (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000225-12.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

AUREA BATISTA PINHEIRO Vistos, etc. A decisão de id. 10895900 anulou 

a intimação da decisão que concedia prazo à Requerida para purgação da 

mora, bem como os demais atos posteriores à referida decisão, inclusive a 

sentença, constando nos seguintes moldes "(...) Sendo assim, hei por bem 

ANULAR a intimação da decisão contida no id. 5853398 por não ter sido 

mediante publicação no DJE, bem como os seus atos posteriores, inclusive 

a sentença.É como decido! Ante o exposto, acolho as razões dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reconhecer a NULIDADE da intimação 

alusiva a decisão contida no id. 5853398 e seus atos posteriores, 

inclusive a SENTENÇA.Em razão do exposto, a fim de avocar o feito, 

delibero nos seguintes termos:- Fica a autora intimada para que em cinco 

dias apresente o cálculo atualizado da dívida, para fins de purgação da 

mora, assim como informe sobre a atual situação do veículo. - Sendo 

apresentado o cálculo e não sendo noticiado que foi alienado, intime-se a 

requerida, através de seu Advogado, mediante publicação de intimação no 

Diário da Justiça Eletrônico, a fim de que no prazo de cinco dias, purgue a 

mora (...)". Deste modo, em razão da decisão supramencionada, e a 

anulação decretada, não há que se falar em preclusão do direito de 

purgação e julgamento de mérito da demanda neste momento, eis que 

dada a anulação o prazo nunca "existiu". Assim, reoportunizo à parte 

autora para cumpra com o determinado e apresente o demonstrativo 

atualizada da dívida, no prazo de 05 dias, sob pena de incidência de multa 

de 20% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 77, inciso IV e §2º, CPC), sem prejuízo de possíveis sanções 

criminais. Na oportunidade, deverá a parte autora, ainda, indicar o 

paradeiro do veículo. Após a apresentação do cálculo, cumpram-se as 

demais determinações contidas na decisão de id. 10895900. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 22 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007184-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETI MATEUS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007184-96.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DONIZETI MATEUS DA SILVA Realizada buscas na Justiça Eleitoral e 

Receita Federal consta como endereço do Requerido: Dados do Eleitor 

Nome DONIZETE MATEUS DA SILVA Título 000985121805 Data Nasc. 

04/04/1961 Zona 6 Endereço RUA DAS ROSAS 137 JARDIM PADRE 

PAULO Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 25/10/1999 Nome Pai 

GERALDO INACIO DA SILVA Nome Mãe ELIZA ODETE MATEUS DA SILVA 

Na tu ra l i dade  MORRO  A G U D O ,  S P  C ó d .  V a l i d a ç ã o 

171d00fed692e3057d503858a34157d5 CPF: 329.439.461-68 Nome 

Completo: DONIZETI MATEUS DA SILVA Nome da Mãe: ELIZA ODETE 

MATEUS DA SILVA Data de Nascimento: 04/04/1961 Título de Eleitor: 

0000985121805 Endereço: B VILA IRENE CEP: 78200-000 Municipio: 

CACERES UF: MT Desentranhe o mandado para cumprimento no endereço: 

RUA DAS ROSAS 137 JARDIM PADRE PAULO. Na manifestação contida 

no id. 11388451 o exequente pretende que este Juízo requisite 

informações alusivas a localização do veículo objeto de busca e 

apreensão. No que tange a tal pretensão, faz-se necessário que a parte 

Autora preste maiores esclarecimentos sobre a pertinência e utilidade da 

diligência requisitava, especialmente para informar se tais empresas 

mantém dados cadastrais do endereço de pessoas. Se o pedido visa 

apenas obter informação se o veículo passou em determinado pedágio, 

desde já indefiro o pedido. Cáceres/MT., 22 de janeiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006419-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA CORREIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FREITAS FERREIRA (EXECUTADO)

T. NOLASCO SANTOS - ME (EXECUTADO)

THIAGO NOLASCO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006419-28.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: ROSENILDA CORREIA DA SILVA EXECUTADO: T. NOLASCO 

SANTOS - ME, THIAGO NOLASCO SANTOS, FERNANDA FREITAS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 139 de 1095



FERREIRA Vistos etc. Manifeste-se a autora em relação aos bens 

indicados à penhora (id. 11180940) , no prazo de 15 dias. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 22 de janeiro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001229-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA REGINA BERTINI DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001229-21.2016.8.11.0006 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT RÉU: FATIMA REGINA BERTINI DA SILVA Vistos, etc. Defiro a 

suspensão solicitada no id. Num. 11195441. Arquive-se, sem baixa, até 

últerior indicação de bens. Cáceres, 22 de janeiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005548-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI APARECIDO FERRON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1005548-95.2017.8.11.0006 

AUTOR: DONIZETI APARECIDO FERRON RÉU: OMNI FINANCEIRA S/A 

Vistos etc. Deverá o CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

(art. 165/NCPC) proceder com a tentativa de autocomposição prévia, 

nestes autos de acordo com o procedimento comum insculpido no NCPC 

(Lei 13.105/2015). Cite-se o réu com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias em relação a data da audiência, anotando no mandado (art. 250 

NCPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) comparecer ao ato 

acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso o réu manifeste 

não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu prazo para a 

defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se manifestar nos 

mesmos termos (desinteresse na autocomposição), conforme redação do 

art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a autocomposição, o prazo 

para a resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, 

NCPC). Anote-se no mandado de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC. Ficam as partes também advertidas de que a ausência injustificada 

na audiência de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à 

dignidade da justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o 

valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento que a intimação do autor 

ocorrerá mediante a publicação deste despacho no Diário da Justiça 

Eletrônico (art. 334, §3°, NCPC). Ultimadas as providências acima e não 

sendo obtida a transação, aguarde o decurso do prazo para a defesa de 

modo ao fazê-la deverá o autor ser intimado para manifestar-se nos 

termos do art. 350 do NCPC. Por fim, venham-me os autos conclusos. 

Cáceres/MT., 22 de janeiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003331-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003331-16.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: APARECIDO DONIZETE 

DOS SANTOS Vistos, etc. Defiro buscas do endereço: CPF: 

604.040.431-00 Nome Completo: APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS 

Nome da Mãe: ELZA SILVESTRE DOS SANTOS Data de Nascimento: 

24/07/1975 Título de Eleitor: 0017045171872 Endereço: R ASTRONALTA 

QD 03 5 SANTS DUMOPNT CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT 

Dados do Eleitor Nome APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS Título 

017045171872 Data Nasc. 24/07/1975 Zona 6 Endereço QUADRA 3 LOTE 

5 MUTIRAO BAIRRO AEROPORTO Município CÁCERES UF MT Data 

Domicílio 24/06/1992 Nome Pai NAO CONSTA Nome Mãe ELZA SILVESTRE 

DOS SANTOS Naturalidade CÁCERES, MT Cód. Validação 

31c8724c0f0ff8ef87f902a6970a96ca Realizei buscas do andamento da 

carta precatória e consta certidão nos seguintes termos: Certidão de 

Oficial de Justiça Gleiciani de Oliveira Grisoste Barbosa, Oficiala de Justiça 

desta Comarca, no uso de suas atribuições, na forma da lei, CERTIFICA: 

Que em cumprimento ao mandado expedido por ordem da MMª Juíza de 

Direito da 1ª Vara, extraído dos autos acima mencionado, diligenciei no 

endereço informado no mandado e, lá estando, nesta data, DEIXEI DE 

PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NO 

MANDADO, pois não o localizei. No local fui informada pela Sra. Luciana 

Silvestre dos Santos Ferreira, sobrinha do requerido, que o seu tio 

mudou-se há aproximadamente quatro meses para a cidade de 

Cáceres/MT. Não soube informar o seu endereço, apenas que trabalha na 

Prefeitura local e o número do seu telefone: (65) 99668-6300. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Mutum, 05/10/2017. Gleiciani de Oliveira Grisoste 

Barbosa Oficiala de Justiça Existindo informação do local onde possa ser 

encontrado, inclusive telefone, expeça-se novo mandado para 

cumprimento da liminar e citação nos endereços supras. Caceres, 22 de 

janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007601-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007601-49.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: FRANCISCO JOSE DE MATTOS EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA ajuizada por FRANCISCO JOSÉ DE MATOS em face de 

YMPACTUS COMERCIAL - LTDA. Não será possível o processamento da 

ação neste Juízo ante o óbice da competência! A regra geral de 

competência inserida no código de processo civil ensina que o foro 

competente para processar as demandas, é aquele em que situa o 

domicílio do réu, senão vejamos: Art. 46. A ação fundada em direito 

pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no 

foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será 

demandado no foro de qualquer deles. § 2o Sendo incerto ou 

desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for 

encontrado ou no foro de domicílio do autor. § 3o Quando o réu não tiver 

domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio 

do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta 

em qualquer foro. § 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes 

domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do 

autor. No caso dos autos, o autor possui domicílio declarado em Mirassol 

do Oeste/MT e o réu possui sede em Vitória/ES. Suscitada a parte a 

esclarecer a razão da distribuição do processo neste foro (Comarca de 

Cáceres/MT), não apresentou justificativa, apenas reiterou a inicial. Pois 

bem. Consigne-se que a ação demandada contra a requerida possui 

natureza de direito pessoal, o que faz incidir a regra insculpida no art. 46 

do Código de Processo Civil. É bem certo ainda que poder-se-ia determinar 
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a incidência da regra do art. 53, III, “a” do Código de Processo Civil de 

modo que a competência seria então o do lugar da sede da pessoa 

jurídica. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça em sede do Conflito de 

Competência n. 150.631-AC, determinou-se o processamento de ação 

idêntica (demandada contra a Telexfree) no foro do domicílio do 

beneficiário da sentença coletiva. Assim sendo, considerando que o autor 

possui domicílio no foro da Comarca de Mirassol do Oeste/MT., o Juízo 

daquela Comarca deverá processar e julgar a demanda. Não obstante, 

acrescento que o comum nestes casos seria promover a remessa dos 

autos ao Juízo do foro da Comarca competente. No entanto tal não será 

possível vez que naquelas Comarcas ainda não foi implantada a 

plataforma digital PJE (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO). Logo, o caso 

dos autos é de extinção sem resolução de mérito, mediante o 

indeferimento da inicial – seja pela incompetência deste Juízo e pela 

inviabilidade de redistribuição do processo digital para a Comarca onde 

tramitam apenas processos físicos (Mirassol do Oeste/MT). É como 

decido. Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem 

custas. P. R. I. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Cáceres/MT.,22 de 

Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005881-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RANZULLI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1005881-47.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: DIEGO RANZULLI MARTINS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Considerando a manifestação retro, a qual 

informa que a “saúde financeira” do autor será prejudicada com o 

pagamento das custas no momento inicial, mas por estar despida de prova 

documental à corroborar a assertiva, fica indeferido o pedido de 

recolhimento das custas ao final. Da mesma forma, não sendo 

apresentado qualquer justificativa plausível, ou no mínimo a demonstrar a 

impossibilidade de recolhimento imediato das custas, indefiro o pedido de 

parcelamento. Intime-se. Cáceres/MT., 22 de Janeiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004231-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. D. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004231-62.2017.8.11.0006 

AUTOR: VANESSA LEITE DE JESUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Não há erro material 

no despacho proferido (id. 10754184). Sendo o menor relativamente 

incapaz, o mesmo será assistido. Neste rumo, ressalto que a assistência 

implica na realização dos atos em conjunto pelo assistido e assistente, 

diferentemente da representação, em que os atos processuais são 

praticados exclusivamente pelo representante. No caso dos autos, como a 

menor/autora é relativamente incapaz, deverá ser assistida e, por 

consequência, deve firmar mandato, o que não fez, tendo em vista que 

somente seu assistente outorgou procuração. Nesse sentido: "EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS - PROCURAÇÃO - MENOR PÚBERE - ASSISTÊNCIA - 

ARTIGO 13 DO CPC - NULIDADE. - Nos casos de assistência, o menor 

púbere participa do ato juntamente com seus representantes legais, o que 

significa dizer que a procuração deve, em casos tais, vir subscrita pelos 

relativamente incapazes conjuntamente com seu representante. - Em 

conformidade com o artigo 13 do CPC, impõe-se a nulidade do processo 

de execução de alimentos se o autor, embora instado a trazer aos autos a 

procuração regular, deixa de fazê-lo, perdurando o vício de 

representação processual." (Apelação Cível 1.0105.01.038378-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Silas Vieira , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

12/04/2007, publicação da súmula em 06/06/2007) Assim, reoportunizo à 

parte autora regularizar sua representação processual, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito (art. 76, inciso I, CPC). 

Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cáceres, 22 

de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002821-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002821-66.2017.8.11.0006 

AUTOR: CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA RÉU: MASSA FALIDA 

DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, Vistos, etc. Concedo o prazo de 20 dias 

para a parte Autora proceder a juntada dos extratos. Após, novamente 

conclusos. Intime-se. Cáceres, 22 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007183-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MACENA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO)

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007183-14.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: MARCOS MACENA DE CARVALHO Vistos, etc. Manifeste a 

parte Autora sobre a petição e depósito de id. Num. 11014043, assim 

como indique número de conta para expedição do alvará, no prazo de dez 

dias. Cáceres, 22 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004737-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004737-38.2017.8.11.0006 

AUTOR: DULCINEIA DE MIRANDA RÉU: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por DULCINEIA DE MIRANDA 

em face de AVON. Inicialmente defiro os benefícios da justiça gratuita. No 

tocante ao requerimento de tutela provisória, são as seguintes 

considerações neste momento: Aduz a autora que vem sendo cobrada 

pela ré por suposto inadimplemento de fatura emitida para pagamento em 
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Janeiro/2014 no valor de R$82,22 (oitenta e dois reais e vinte e dois 

centavos). No entanto, com base em documento juntado no id. 9269165 – 

pág. 1, afirma a autora que não estaria inadimplente com a aludida 

obrigação, pois devidamente paga na data de vencimento. Por outro lado, 

alguns pontos chamam a atenção do Juízo e fazem demandar melhores 

esclarecimentos. É que comparando o comprovante de pagamento 

(9269165 - Pág. 1) com a fatura objeto da causa de pedir (id. 9269165 - 

Pág. 2), verifica-se que há diferença entre os códigos de barra. Logo, se 

o valor e a data de vencimento são idênticos, o mesmo não se pode 

afirmar em relação ao código de barras de modo que não se pode afirmar 

com razoável segurança, neste momento, que a fatura paga pela autora 

corresponde a mesma obrigação aludida na fatura indicada no id. 

9269165-pág.2. Outro ponto que sobressai a causa de pedir é o diálogo 

em e-mail contido no id. 9269171 - Pág. 4 em cujo momento supostamente 

uma representante da ré informou à autora a pendência de outra 

obrigação, qual seja, “CP 02/2014 (AD583000) Valor: R$119,86 – DI: 

1030114427750007”. Sobre a obrigação em destaque não se nota 

qualquer comprovante de pagamento em meio aos documentos anexados 

na inicial. Diante disto, havendo a incerteza quanto correspondência do 

pagamento de R$82,22 e a fatura anexada na inicial de mesmo valor, 

aliada a informação de obrigação diversa também inadimplida a cujo 

respeito nada comentou a autora na inicial, hei por bem postergar a análise 

da tutela provisória para o momento posterior à contestação. Ademais, 

não há que se falar em evidente risco de lesão a direito da autora, 

porquanto, justificada a cautela de se postergar a análise do pedido de 

tutela provisória, bem como por não estar do mesmo modo evidente, o 

perigo de dano, notadamente por não haver inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito em razão do suposto inadimplemento em tese vencido 

desde o ano de 2014. Por tais considerações, POSTERGO A ANÁLISE DO 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA para o momento posterior a 

apresentação da contestação, a fim de que mais subsídios sejam 

produzidos para que o Juízo aprecie o requerimento inicial. Pois bem. 

Sendo assim, cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhado(a) de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. De acordo com o artigo 334 do NCPC, a audiência deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334). Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Findo o prazo da 

contestação, antes da nova conclusão, promova a intimação do autor para 

que no prazo de 15 dias oferte sua impugnação (art. 350/351 do CPC) e 

em seguida, independente do decurso do prazo, retornem os autos 

conclusos para a análise da tutela provisória. Cáceres/MT, 22 de janeiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003196-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003196-67.2017.8.11.0006 

DEPRECANTE: FABIANO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS DEPRECADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Dada a 

informação contida no id. 10799485, antes de analisar sobre o pedido de 

nova perícia, esclareça o Autor se encontra-se em liberdade, dada a 

justificativa que não estava na cidade na data da perícia. Anoto o prazo de 

05 dias. Intime-se. Cáceres, 22 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007435-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HURTADO GARCIA (RÉU)

NIVALDO HURTADO (RÉU)

LÚCIA HURTADO GARCIA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007435-17.2017.8.11.0006 

AUTOR: VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: RAFAEL 

HURTADO GARCIA, NIVALDO HURTADO, LÚCIA HURTADO GARCIA 

Vistos etc. Diante da justificativa apresentada, defiro a gratuidade da 

justiça. Deverá o CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

(art. 165/NCPC) proceder com a tentativa de autocomposição prévia, 

nestes autos de acordo com o procedimento comum insculpido no NCPC 

(Lei 13.105/2015). Citem-se os réus com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no mandado (art. 

250 NCPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) comparecer ao ato 

acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso o réu manifeste 

não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu prazo para a 

defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se manifestar nos 

mesmos termos (desinteresse na autocomposição), conforme redação do 

art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a autocomposição, o prazo 

para a resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, 

NCPC). Anote-se no mandado de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC. Ficam as partes também advertidas de que a ausência injustificada 

na audiência de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à 

dignidade da justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o 

valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento que a intimação do autor 

ocorrerá mediante a publicação deste despacho no Diário da Justiça 

Eletrônico (art. 334, §3°, NCPC). Ultimadas as providências acima e não 

sendo obtida a transação, aguarde o decurso do prazo para a defesa de 

modo ao fazê-la deverá o autor ser intimado para manifestar-se nos 

termos do art. 350 do NCPC. Por fim, venham-me os autos conclusos. 

Cáceres/MT., 22 de Janeiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE GARCIA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY ROSA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007434-32.2017.8.11.0006 

AUTOR: GISLENE GARCIA DE FREITAS RÉU: MARLY ROSA ALVES 

Vistos, etc... Diante da justificativa e documento apresentado, defiro a 

gratuidade da justiça. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 
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ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. A multa somente não terá incidência na hipótese de 

manifestação expressa por ambas as partes de seu desinteresse na 

autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e 

a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334).; Anote-se no ato de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC. A intimação da parte Autora será efetivada na pessoa do 

Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres/MT, 22 de Janeiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007256-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007256-83.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ADRIANA DA SILVA SILVEIRA Vistos etc. Concedo a dilação de prazo 

solicitada no id. 11081176 a fim de que o autor comprove a constituição 

em mora do devedor. Decorrido o prazo, intime-se o autor para promover o 

andamento do feito em cinco dias, suprindo a falta nele existente, sob 

pena de a inércia implicar a extinção do processo. Após, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 22 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001565-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono 

os autos para intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, informe o endereço completo da 

parte requerida, tendo em vista que em ultima manifestação não consta o 

numero para correspondência (ID: Num. 11416387). Cáceres/MT, 22 de 

janeiro de 2018 Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003958-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR)

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETELMINO DE ARRUDA SALOMÉ NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003958-83.2017.8.11.0006 

AUTOR: JULIO CESAR BACOVIS, MARIA CRISTINA MARTINS DE 

FIGUEIREDO BACOVIS RÉU: ETELMINO DE ARRUDA SALOMÉ NETO Vistos 

etc. Inicialmente, associe o presente processo ao feito de PJE n. 

1003874-82.2017.8.11.0006 conforme deliberado no id. 11122726 - Pág. 1. 

Considerando que a audiência de justificação não foi realizada, porquanto 

o Juízo da 2ª Vara naquela oportunidade declarou-se incompetente para 

processar e julgar o feito ante a prevenção deste Juízo, deve-se então 

promover-se a redesignação do ato de justificação porquanto pertinente 

para que maiores subsídios sejam produzidos para que então seja 

apreciado o pedido liminar. Sendo assim, fica designada a audiência de 

justificação para o dia 06 de fevereiro de 2018, às 17:00 horas. 

Permanece a obrigação do autor de promover a notificação de suas 

testemunhas para que compareçam ao ato. Intime-se o requerido, através 

de seu Advogado para que compareça ao ato, e caso queira, promova 

questionamentos às testemunhas arroladas pelo autor. Cáceres/MT., 22 

de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003874-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES VIDAL SALOME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BACOVIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003874-82.2017.8.11.0006 

AUTOR: ALCIDES VIDAL SALOME RÉU: JULIO CESAR BACOVIS Vistos 

etc. Primeiramente, associe o presente feito ao processo de n. 

1003958-83.2017.8.11.0006 ante a conexão reconhecida naquela 

demanda. No mais, atento ao requerimento formulado no id. 11094935 - 

pág. 1, concedo dilação de prazo consistente em 45 dias, a fim de que o 

autor promova a sucessão processual. Desde já assinalo que o decurso 

do prazo sem que seja suprida a falta apontada, implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito (art. 313, §2°, II do CPC). Após o 

decurso do prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 22 de Janeiro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003958-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR)

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETELMINO DE ARRUDA SALOMÉ NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DO DESPACHO AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, para ciência acerca do despacho exarado (ID 11292015), bem 

como, com o fito de que, compareça com seu cliente e testemunhas a 

Audiência de Justificação designada para o dia 6 de fevereiro de 2018 às 

17h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. Ressalta-se que deverá o causídico 

estar presente no referido ato designado, acompanhado de no máximo 3 

(três) testemunhas, devendo o rol ser apresentado no prazo de 48h, 

cabendo a parte a incumbência de intimar suas testemunhas (art. 455, do 

CPC). Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 
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Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003958-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR)

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETELMINO DE ARRUDA SALOMÉ NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DO DESPACHO AUDIÊNCIA REDESIGNADA 

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

Advogado, para ciência acerca do despacho exarado (ID 11292015), bem 

como, com o fito de que, compareça com seus clientes e testemunhas a 

Audiência de Justificação redesignada para o dia 6 de fevereiro de 2018 

às 17h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. Ressalta-se que deverá o causídico 

estar presente no referido ato redesignado, acompanhado de no máximo 3 

(três) testemunhas cada, devendo o rol ser apresentado no prazo de 48h, 

cabendo ao autor a incumbência de intimar suas testemunhas (art. 455, do 

CPC). Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004231-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. D. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004231-62.2017.8.11.0006 

AUTOR: VANESSA LEITE DE JESUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Não há erro material 

no despacho proferido (id. 10754184). Sendo o menor relativamente 

incapaz, o mesmo será assistido. Neste rumo, ressalto que a assistência 

implica na realização dos atos em conjunto pelo assistido e assistente, 

diferentemente da representação, em que os atos processuais são 

praticados exclusivamente pelo representante. No caso dos autos, como a 

menor/autora é relativamente incapaz, deverá ser assistida e, por 

consequência, deve firmar mandato, o que não fez, tendo em vista que 

somente seu assistente outorgou procuração. Nesse sentido: "EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS - PROCURAÇÃO - MENOR PÚBERE - ASSISTÊNCIA - 

ARTIGO 13 DO CPC - NULIDADE. - Nos casos de assistência, o menor 

púbere participa do ato juntamente com seus representantes legais, o que 

significa dizer que a procuração deve, em casos tais, vir subscrita pelos 

relativamente incapazes conjuntamente com seu representante. - Em 

conformidade com o artigo 13 do CPC, impõe-se a nulidade do processo 

de execução de alimentos se o autor, embora instado a trazer aos autos a 

procuração regular, deixa de fazê-lo, perdurando o vício de 

representação processual." (Apelação Cível 1.0105.01.038378-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Silas Vieira , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

12/04/2007, publicação da súmula em 06/06/2007) Assim, reoportunizo à 

parte autora regularizar sua representação processual, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito (art. 76, inciso I, CPC). 

Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cáceres, 22 

de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002821-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002821-66.2017.8.11.0006 

AUTOR: CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA RÉU: MASSA FALIDA 

DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, Vistos, etc. Concedo o prazo de 20 dias 

para a parte Autora proceder a juntada dos extratos. Após, novamente 

conclusos. Intime-se. Cáceres, 22 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 171697 Nr: 7549-75.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS - DISVECO LTDA, TOYOTA DO 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105, JOÃO 

TRANCHESI JUNIOR - OAB:58730, José Paulo Moutinho Filho - 

OAB:58739

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172404 Nr: 8073-72.2014.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DUTRA ATALA, MANOEL PEDRO 

MENDONÇA DA COSTA, ELIANE DUTRA ATALA, AUGUSTO DE OLIVEIRA 

MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166530 Nr: 3464-46.2014.811.0006

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE ANASTACIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO 

- OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A-OAB/MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 185941 Nr: 5744-53.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VILMAR DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JESUS SIMAN LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189779 Nr: 8121-94.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE JESUS SIMAN LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 197447 Nr: 1945-65.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CLAUDINO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARLOS DE ARRUDA, EVANIL 

DA COSTA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO CUNHA - OAB:14008, 

WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 11323 Nr: 1279-26.2000.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR TELECENTROSUL, TELEMAT TELECOM. DE MATO GROSSO S/A, 

TELECENTROSUL, BRASIL TELECOM S/A - TELEMAT BRASIL TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13242-A

 INTIMAÇÃO dos requeridos, na pessoa de seus representantes legais, 

para ciência da r. sentença transcrita abaixo: Vistos, etc.

Em vista do pedido de fls. 1403/1406 que pugnou pela extinção do feito 

ante a satisfação da obrigação, bem como da concordância ministerial 

com a extinção da ação, declaro extinta a execução, forte no art. 924, II, 

CPC, pelo que determino o arquivamento dos autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Comuniquem-se às partes sobre a presente decisão.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 55884 Nr: 2880-57.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LUIZA MARQUES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNARA PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 6.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ 

- OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 133873 Nr: 2795-95.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ TEIXEIRA, DIVINA ROCHA DE 

PAIVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAIBER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269
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 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148493 Nr: 6990-89.2012.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO SEBASTIÃO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos, etc ...

Os efeitos da liminar concedida às fls. 72/73 persistem.

Assim, ante o notíciado às fls. 172 e os fatos noticiados na boletim de 

ocorrência de fls. 173, determino que o Requerido, e especialmente, seu 

filho quem vem acompanhando os atos do processo e/ou qualquer pessoa 

que esteja agindo a mando ou mesmo sem autorização para tal, proceda 

imediatamente o desbloqueio da estrada que dá acesso à propriedade do 

Autor, sob pena de incidência de multa que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco 

mil) reais por dia de descumprimento e crime de desobediência.

Sem prejuízo, acaso não seja efetivado o desbloqueio no prazo de até 24 

horas, proceda a destruição das cercas e obstáculos instalados, para 

possibilitar o pleno acesso na propriedade do Autor.

Em sendo necessário, requisite reforço policial, servindo a cópia do 

presente despacho como "Ofício".

Dado a próximidade do início do recesso forense, cumpra-se a presente 

determinação, servindo ainda como "MANDADO".

Instrua com cópia da petição inicial, decisão de fls. 72/74, e documentos 

de fls. 59/63.

Por tratar-se de situação de urgência, não existe qualquer impedimento 

para a pratica de todos os atos - intimação, etc ... no curso do recesso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149645 Nr: 8319-39.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA ABRÃO, VANI SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ RODA JUNIOR - 

OAB:18.422

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168103 Nr: 4757-51.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE ANASTACIO DA 

CONCEIÇÃO, ADALIA LOPEZ DE CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY LOPES 

CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172878 Nr: 8412-31.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, ANESIA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA, ESPÓLIO 

DE LILIAN HAYASHIDA, ROSA BARRANCO LADEIA, ESPÓLIO DE JOÃO 

DA SILVA LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 178349 Nr: 1189-90.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO RONDON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:5.269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Vistos, etc...

Atendendo a pedido do Executado, designo audiência de conciliação para 

o dia 31 de maio de 2016 às 15h00min, no termos do art. 772, inciso I, CPC.

Atentem-se as partes à advertência contida no art. 334, §8º do CPC, onde 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes será reputado 

como ato atentatório á dignidade da justiça e ensejará a imposição de 

multa de até 2% (dois por cento) sobre a vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, valor este que será revertido em favor do Estado.

Ficam as partes devidamente intimadas deste despacho mediante 

publicação no DJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 50566 Nr: 227-82.2006.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIL DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 57636 Nr: 4007-30.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LUIZA MARQUES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNARA PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, 

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:OAB/MT 6.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ 

- OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2.625/MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 147516 Nr: 5867-56.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE MENEZES, HELENA FERREIRA DA 

COSTA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA ANGÉLICA 

DE MORAES NAVARRO, BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:OAB/MT 8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/MT, SERGIO DONIZETE NUNES - OAB:2420-B

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148845 Nr: 7403-05.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981 MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, Patrícia 

Alvares de Oliveira - OAB:20.479

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 160265 Nr: 8061-92.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FERNADES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH CERQUEIRA 

COSTA - OAB:13066-ES, HORST VILMAR FUCHS - OAB:12529

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173571 Nr: 8914-67.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE ANASTACIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VITOR MARTINS CUNHA 

- OAB:14008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A-OAB/MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005881-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RANZULLI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1005881-47.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: DIEGO RANZULLI MARTINS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Considerando a manifestação retro, a qual 

informa que a “saúde financeira” do autor será prejudicada com o 

pagamento das custas no momento inicial, mas por estar despida de prova 

documental à corroborar a assertiva, fica indeferido o pedido de 

recolhimento das custas ao final. Da mesma forma, não sendo 

apresentado qualquer justificativa plausível, ou no mínimo a demonstrar a 

impossibilidade de recolhimento imediato das custas, indefiro o pedido de 

parcelamento. Intime-se. Cáceres/MT., 22 de Janeiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001208-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1001208-45.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: ROSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos etc. 

DEFIRO a suspensão do processo na forma do art. 921, III do Código de 

Processo Civil. Arquive-se provisoriamente estes autos. Na 

superveniência de manifestação de qualquer das partes, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 22 de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001553-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VIRIATO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1001553-11.2016.8.11.0006 

AUTOR: JOSIMAR VIRIATO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA ajuizado por JOSIMAR VIRIATO DA SILVA em face de PORTO 

SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS. Conforme se observa do 

requerimento formulado no id. 10369875, o exequente pretende a 

satisfação do crédito no importe de R$406,05. No entanto, o executado 

compareceu nos autos efetuado o pagamento do valor de R$389,31 por 

reputar a medida exata de sua dívida. Pois bem. Considerando que o 

credor já indicou conta bancária para depósito (id. 10369875), e 

aplicando-se extensivamente a inteligência do art. 526 e ss. do CPC, hei 

por bem efetuar a liberação do valor incontroverso. E no tocante ao valor 

residual, hei por bem intimar o autor para que no prazo de cinco dias, 

manifeste interesse no prosseguimento da ação quanto ao saldo 

remanescente. Decorrido o prazo da manifestação, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 22de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001553-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VIRIATO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1001553-11.2016.8.11.0006 

AUTOR: JOSIMAR VIRIATO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA ajuizado por JOSIMAR VIRIATO DA SILVA em face de PORTO 

SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS. Conforme se observa do 

requerimento formulado no id. 10369875, o exequente pretende a 

satisfação do crédito no importe de R$406,05. No entanto, o executado 

compareceu nos autos efetuado o pagamento do valor de R$389,31 por 

reputar a medida exata de sua dívida. Pois bem. Considerando que o 

credor já indicou conta bancária para depósito (id. 10369875), e 

aplicando-se extensivamente a inteligência do art. 526 e ss. do CPC, hei 

por bem efetuar a liberação do valor incontroverso. E no tocante ao valor 

residual, hei por bem intimar o autor para que no prazo de cinco dias, 

manifeste interesse no prosseguimento da ação quanto ao saldo 

remanescente. Decorrido o prazo da manifestação, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 22de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007601-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007601-49.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: FRANCISCO JOSE DE MATTOS EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA ajuizada por FRANCISCO JOSÉ DE MATOS em face de 

YMPACTUS COMERCIAL - LTDA. Não será possível o processamento da 

ação neste Juízo ante o óbice da competência! A regra geral de 

competência inserida no código de processo civil ensina que o foro 

competente para processar as demandas, é aquele em que situa o 

domicílio do réu, senão vejamos: Art. 46. A ação fundada em direito 

pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no 

foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será 

demandado no foro de qualquer deles. § 2o Sendo incerto ou 

desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for 

encontrado ou no foro de domicílio do autor. § 3o Quando o réu não tiver 

domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio 

do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta 

em qualquer foro. § 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes 

domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do 

autor. No caso dos autos, o autor possui domicílio declarado em Mirassol 

do Oeste/MT e o réu possui sede em Vitória/ES. Suscitada a parte a 

esclarecer a razão da distribuição do processo neste foro (Comarca de 

Cáceres/MT), não apresentou justificativa, apenas reiterou a inicial. Pois 

bem. Consigne-se que a ação demandada contra a requerida possui 

natureza de direito pessoal, o que faz incidir a regra insculpida no art. 46 

do Código de Processo Civil. É bem certo ainda que poder-se-ia determinar 

a incidência da regra do art. 53, III, “a” do Código de Processo Civil de 

modo que a competência seria então o do lugar da sede da pessoa 
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jurídica. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça em sede do Conflito de 

Competência n. 150.631-AC, determinou-se o processamento de ação 

idêntica (demandada contra a Telexfree) no foro do domicílio do 

beneficiário da sentença coletiva. Assim sendo, considerando que o autor 

possui domicílio no foro da Comarca de Mirassol do Oeste/MT., o Juízo 

daquela Comarca deverá processar e julgar a demanda. Não obstante, 

acrescento que o comum nestes casos seria promover a remessa dos 

autos ao Juízo do foro da Comarca competente. No entanto tal não será 

possível vez que naquelas Comarcas ainda não foi implantada a 

plataforma digital PJE (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO). Logo, o caso 

dos autos é de extinção sem resolução de mérito, mediante o 

indeferimento da inicial – seja pela incompetência deste Juízo e pela 

inviabilidade de redistribuição do processo digital para a Comarca onde 

tramitam apenas processos físicos (Mirassol do Oeste/MT). É como 

decido. Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem 

custas. P. R. I. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Cáceres/MT.,22 de 

Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001894-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MENDONCA FERREIRA (EXECUTADO)

ADAO M. FERREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL, na qual pugna pela extinção do feito em razão da 

quitação da dívida pela via administrativa. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à 

extinção do feito com resolução de mérito. Pelo exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: (a) JULGAR EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com base no art. 924, II, do NCPC c/c art. 1º da lei 

6830/80; (b) Honorários adimplidos administrativamente; Custas pelo 

executado; (c) Havendo penhora nos autos, proceda ao levantamento; (d) 

Após transitada em julgado a sentença e, cumpridos todos os seus 

comandos, arquive-se o feito com as baixas e anotações de praxe; (e) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 14 de novembro 

de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002021-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE DE ARRUDA SCAFF ESPOLIO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, na qual pugna pela extinção do feito em razão da 

quitação da dívida pela via administrativa. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à 

extinção do feito com resolução de mérito. Pelo exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: (a) JULGAR EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com base no art. 924, II, do NCPC c/c art. 1º da lei 

6830/80; (b) Honorários adimplidos administrativamente; Custas pelo 

executado; (c) Após transitada em julgado a sentença e, cumpridos todos 

os seus comandos, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

praxe; (d) Tendo a parte renunciado ao prazo recursal, publique-se e 

após ao arquivo. Cumpra-se. Cáceres, 22 de novembro de 2017. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000465-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRINEY RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do processo para fim de regularização do 

pólo ativo pelo prazo de 60 (sessenta) dias úteis, nos termos do art. 313, I 

e §2.º, II CPC. Após decurso do prazo, conclusos. Cumpra-se. Cáceres, 

06 de dezembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de 

Direito Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem necessários no 

PJE deverão ser produzidos no editor interno do sistema e assinados 

digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005173-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA EMA CAPPI AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Secretaria de Administração e Gestão do Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar sobre a Audiência conciliação designada para 27/02/2018 16:30 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE 

CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GUILHERME DA SILVA SANTOS (AUTOR)

ABEL DE ARRUDA (AUTOR)

GONCALO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Na espécie, pretende-se o pagamento de horas 

extraordinárias não remuneradas aos autores, servidores públicos. 

Observo que o caso exige a produção de prova pericial contábil, no intuito 

de aferir o exercício de horas extraordinárias e eventual pagamento a 

menor. É da jurisprudência: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RIOZINHO. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. HORAS EXTRAS E 

ADICIONAL NOTURNO. PERÍCIA CONTÁBIL DEFERIDA. A Administração 

Pública submete-se à legalidade (art. 37, caput, da CF), constituindo-se 

parâmetro normativo importante para salvaguardar o Estado de Direito, por 

meio da compreensão de primazia da lei e reserva legal. Considerando a 

legislação municipal de Riozinho, mostra-se necessária a elaboração de 

laudo técnico para a verificação da existência ou não de condições 

insalubres que determinem o pagamento do adicional correspondente. A 

perícia contábil revela-se igualmente necessária para aferição das 

diferenças relativas às horas extras e adicional noturno, uma vez que o 

réu não contestou o feito, não vindo aos autos a documentação 

pertinente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70054656418, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 26/09/2013). Isso posto, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido: a) Determinar que seja realizada 

perícia nas pastas dos servidores junto à UNEMAT; b) Nomear a Sra. 

MARIA TEREZINHA DE FARIAS (CRC/MT nº 7230/O-5), como perita 

contábil nos autos, que possui escritório profissional na Rua Alfenas n.º 

280, Bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT, CEP: 78.040-600, (email: 

erezinha@aziendaconsultoria.cnt.br) – Fone: (65) 99953-8793, a qual 

deverá intimada do encargo; c) Arbitrar os honorários periciais no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) por autor, nos moldes da disposição contida 

na Resolução do CNJ n.º 232/2016 que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos ao perito, no âmbito de 1º e 2º graus, que será custeado 

pela UNEMAT, através de depósito judicial na conta única do PJ, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis; d) Determinar que ao elaborar o laudo a 

Sra. Perita observe o seguinte: 1) se o autor efetivamente realizou horas 

extras, além do limite de sua jornada habitual de trabalho, no período 

mencionado na inicial; 2) averiguar se havia alguma jornada de trabalho 
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diferenciada (por exemplo 12 x 36); 3) descontar as horas abonadas e 

não trabalhadas; 4) confrontar o total de horas trabalhadas com o saldo 

de horas a trabalhar; 5) atualizar na forma acima indicada; 6) realizar os 

cálculo mês a mês de forma pormenorizada e elucidativa; e) A perita 

nomeada cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput”) 

ATENTANDO-SE ao que determina o art. 473 do CPC; f) Com o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, forte no art. 477, §1º do CPC; g) Em havendo solicitação de 

esclarecimentos pelas partes, intime-se a expert para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º do CPC; h) Após a 

apresentação dos laudos, determino que as partes sejam intimadas para, 

no prazo comum de 10 (dez) dias, alegar o que julgarem conveniente, 

forte no artigo 957 e parágrafo e parágrafo único do artigo 433, ambos do 

CPC; i) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 23 de novembro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os 

demais atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos 

no editor interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GUILHERME DA SILVA SANTOS (AUTOR)

ABEL DE ARRUDA (AUTOR)

GONCALO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Na espécie, pretende-se o pagamento de horas 

extraordinárias não remuneradas aos autores, servidores públicos. 

Observo que o caso exige a produção de prova pericial contábil, no intuito 

de aferir o exercício de horas extraordinárias e eventual pagamento a 

menor. É da jurisprudência: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RIOZINHO. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. HORAS EXTRAS E 

ADICIONAL NOTURNO. PERÍCIA CONTÁBIL DEFERIDA. A Administração 

Pública submete-se à legalidade (art. 37, caput, da CF), constituindo-se 

parâmetro normativo importante para salvaguardar o Estado de Direito, por 

meio da compreensão de primazia da lei e reserva legal. Considerando a 

legislação municipal de Riozinho, mostra-se necessária a elaboração de 

laudo técnico para a verificação da existência ou não de condições 

insalubres que determinem o pagamento do adicional correspondente. A 

perícia contábil revela-se igualmente necessária para aferição das 

diferenças relativas às horas extras e adicional noturno, uma vez que o 

réu não contestou o feito, não vindo aos autos a documentação 

pertinente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70054656418, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 26/09/2013). Isso posto, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido: a) Determinar que seja realizada 

perícia nas pastas dos servidores junto à UNEMAT; b) Nomear a Sra. 

MARIA TEREZINHA DE FARIAS (CRC/MT nº 7230/O-5), como perita 

contábil nos autos, que possui escritório profissional na Rua Alfenas n.º 

280, Bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT, CEP: 78.040-600, (email: 

erezinha@aziendaconsultoria.cnt.br) – Fone: (65) 99953-8793, a qual 

deverá intimada do encargo; c) Arbitrar os honorários periciais no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) por autor, nos moldes da disposição contida 

na Resolução do CNJ n.º 232/2016 que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos ao perito, no âmbito de 1º e 2º graus, que será custeado 

pela UNEMAT, através de depósito judicial na conta única do PJ, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis; d) Determinar que ao elaborar o laudo a 

Sra. Perita observe o seguinte: 1) se o autor efetivamente realizou horas 

extras, além do limite de sua jornada habitual de trabalho, no período 

mencionado na inicial; 2) averiguar se havia alguma jornada de trabalho 

diferenciada (por exemplo 12 x 36); 3) descontar as horas abonadas e 

não trabalhadas; 4) confrontar o total de horas trabalhadas com o saldo 

de horas a trabalhar; 5) atualizar na forma acima indicada; 6) realizar os 

cálculo mês a mês de forma pormenorizada e elucidativa; e) A perita 

nomeada cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput”) 

ATENTANDO-SE ao que determina o art. 473 do CPC; f) Com o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, forte no art. 477, §1º do CPC; g) Em havendo solicitação de 

esclarecimentos pelas partes, intime-se a expert para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º do CPC; h) Após a 

apresentação dos laudos, determino que as partes sejam intimadas para, 

no prazo comum de 10 (dez) dias, alegar o que julgarem conveniente, 

forte no artigo 957 e parágrafo e parágrafo único do artigo 433, ambos do 

CPC; i) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 23 de novembro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os 

demais atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos 

no editor interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GUILHERME DA SILVA SANTOS (AUTOR)

ABEL DE ARRUDA (AUTOR)

GONCALO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Na espécie, pretende-se o pagamento de horas 

extraordinárias não remuneradas aos autores, servidores públicos. 

Observo que o caso exige a produção de prova pericial contábil, no intuito 

de aferir o exercício de horas extraordinárias e eventual pagamento a 

menor. É da jurisprudência: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RIOZINHO. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. HORAS EXTRAS E 

ADICIONAL NOTURNO. PERÍCIA CONTÁBIL DEFERIDA. A Administração 

Pública submete-se à legalidade (art. 37, caput, da CF), constituindo-se 

parâmetro normativo importante para salvaguardar o Estado de Direito, por 

meio da compreensão de primazia da lei e reserva legal. Considerando a 

legislação municipal de Riozinho, mostra-se necessária a elaboração de 

laudo técnico para a verificação da existência ou não de condições 

insalubres que determinem o pagamento do adicional correspondente. A 

perícia contábil revela-se igualmente necessária para aferição das 

diferenças relativas às horas extras e adicional noturno, uma vez que o 

réu não contestou o feito, não vindo aos autos a documentação 

pertinente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70054656418, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 26/09/2013). Isso posto, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido: a) Determinar que seja realizada 

perícia nas pastas dos servidores junto à UNEMAT; b) Nomear a Sra. 

MARIA TEREZINHA DE FARIAS (CRC/MT nº 7230/O-5), como perita 

contábil nos autos, que possui escritório profissional na Rua Alfenas n.º 

280, Bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT, CEP: 78.040-600, (email: 

erezinha@aziendaconsultoria.cnt.br) – Fone: (65) 99953-8793, a qual 

deverá intimada do encargo; c) Arbitrar os honorários periciais no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) por autor, nos moldes da disposição contida 

na Resolução do CNJ n.º 232/2016 que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos ao perito, no âmbito de 1º e 2º graus, que será custeado 

pela UNEMAT, através de depósito judicial na conta única do PJ, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis; d) Determinar que ao elaborar o laudo a 

Sra. Perita observe o seguinte: 1) se o autor efetivamente realizou horas 

extras, além do limite de sua jornada habitual de trabalho, no período 

mencionado na inicial; 2) averiguar se havia alguma jornada de trabalho 

diferenciada (por exemplo 12 x 36); 3) descontar as horas abonadas e 

não trabalhadas; 4) confrontar o total de horas trabalhadas com o saldo 

de horas a trabalhar; 5) atualizar na forma acima indicada; 6) realizar os 

cálculo mês a mês de forma pormenorizada e elucidativa; e) A perita 

nomeada cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput”) 

ATENTANDO-SE ao que determina o art. 473 do CPC; f) Com o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, forte no art. 477, §1º do CPC; g) Em havendo solicitação de 

esclarecimentos pelas partes, intime-se a expert para manifestar-se, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º do CPC; h) Após a 

apresentação dos laudos, determino que as partes sejam intimadas para, 

no prazo comum de 10 (dez) dias, alegar o que julgarem conveniente, 

forte no artigo 957 e parágrafo e parágrafo único do artigo 433, ambos do 

CPC; i) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 23 de novembro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os 

demais atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos 

no editor interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002315-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERENTE)

CODEC COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CACERES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE 

PROPRIEDADE E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES e a CODEC – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

CÁCERES, EM LIQUIDAÇÃO, contra o ESTADO DE MATO GROSSO e 

DETRAN, no qual assevera, em síntese, que a CODEC encontra-se em 

liquidação, sendo que os últimos atos necessários para baixa da estatal 

são as transferências de dois veículos já alienados a terceiros e 

comunicados ao órgão de trânsito. Deferida a liminar, procedeu-se à 

citação dos requeridos. Decorrido o prazo de resposta, os entes públicos 

quedaram-se inertes. Após, o DETRAN apresentou contestação de forma 

intempestiva. Intimada para impugnar, a parte autora silenciou. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Em 

princípio, há de se decretar a revelia dos entes públicos, sem aplicar-lhes 

os efeitos, nos termos do art. 345, II CPC. Em sendo assim, recebo a 

petição de contestação como manifestação do DETRAN nos autos. 

Referente à preliminar de ilegitimidade passiva, entende-se que tanto o 

DETRAN, porque inscreveu os débitos, quanto o ESTADO DE MATO 

GROSSO, credor, são partes legítimas para figurar no polo passivo de 

ação de inexistência de débito tributário. Nesse sentido: TJ-GO - 

APELACAO CIVEL AC 03889361320128090023 (TJ-GO) Data de 

publicação: 27/10/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DE INFRAÇÕES DE 

TRÂNSITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALTA DE 

TRANSFERÊNCIA DO BEM. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO 

ADQUIRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/GO. 1. O DETRAN-GO 

possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que busca a 

declaração da inexistência de débitos referentes a multas decorrentes de 

infrações cometidas por comprador de veículo, cuja propriedade não 

restou devidamente transferida no prazo legal, bem como o 

redirecionamento da correspondente pontuação na CNH, pois é órgão 

executivo de trânsito, ao qual, por força de lei, compete emitir documentos 

para pagamento das penalidades e aplicação efetiva das infrações de 

responsabilidade dos seus circunscritos, à luz do disposto nos artigos 5º, 

7º e 22 do CTB. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA 

CASSADA. De outro lado, não há nos autos litisconsórcio passivo entre 

os entes públicos e os atuais proprietários dos veículos, porquanto a 

eficácia da sentença em voga não depende da citação de terceiros, forte 

no art. 114 CPC. Ultrapassada esta questão, reporto-me ao mérito da 

causa. Versam os autos sobre pedido de inexistência de débito tributário e 

para determinar baixa de dois veículos que se encontram cadastradas em 

nome da CODEC, uma vez que foram alienados em leilão público e são de 

propriedade de terceiros. De fato, o conjunto probatório revela que a 

CODEC está em liquidação, tendo sido realizados leilões para venda de 

ativos, entre os quais dois veículos, quais sejam: · VEÍCULO VW/12.140, 

Placa JYD 6511, Renavam 128039892, ano 1987/1987 – chassi 

9BWZZZD2ZHC049759; · VEÍCULO VW/12.140, Placa JYD 7290, Renavam 

128040912, ano 1987/1987 – chassi 9BWZZZD2ZHC048483. Entretanto, 

comunicada a venda dos bens automotores a terceiros desde 2005, 

conforme certidão do próprio DETRAN (ID 3279438), não se realizou a 

baixa necessária dos ativos em nome da estatal. Ora, na espécie, a 

manutenção dos referidos bens em nome da CODEC está em desacordo 

com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, delineando o direito em 

favor da parte autora: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, 

o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do 

comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” 

De mais a mais, a constatação do referido fato vem gerando débitos de 

natureza tributária à entidade pública que se vê impedida de ser 

definitivamente liquidada. Assim, havendo amparo legal, a procedência dos 

pedidos se impõe. É da jurisprudência: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO 

VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ESTANDO 

COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE 

NÃO FORAM POR ELE COMETIDAS. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE 

RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DE LEI. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta corte já decidiu que, 

comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a 

responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a 

alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do código de 

trânsito brasileiro (AgRg no RESP1.204.867/SP, Rel. Min. César asfor 

Rocha, dje 06.09.2011). 2. Afigura-se inaceitável a argumentação 

relacionada à observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da 

crfb) e do Enunciado nº 10 da Súmula vinculante do STF, pois não há 

declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal suscitado, 

tampouco o seu afastamento, mas apenas inaplicabilidade na hipótese dos 

autos, segundo a exegese que lhe foi emprestada 3. Agravo regimental 

desprovido. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-AREsp 438.156; 

Proc. 2013/0390131-2; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho; DJE 06/06/2014). Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: (a) Julgar procedentes os pedidos da inicial para declarar 

inexistentes os débitos tributários havidos em nome da parte autora 

relativo aos automóveis · VEÍCULO VW/12.140, Placa JYD 6511, Renavam 

128039892, ano 1987/1987 – chassi 9BWZZZD2ZHC049759; e VEÍCULO 

VW/12.140, Placa JYD 7290, Renavam 128040912, ano 1987/1987 – 

chassi 9BWZZZD2ZHC048483, confirmando-se a liminar deferida nos 

autos, nos termos do art. 487,I CPC; (b) Sem custas, na forma da lei; 

Honorários fixados em 10% do valor da causa, nos moldes do art. 85 CPC; 

(c) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, nos termos 

do art. 496 CPC; (d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 11 de dezembro de 2016. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000762-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO FARIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por AROLDO 

FARIA DE MIRANDA contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe, objetivando incorporação definitiva na folha de 

pagamento do autor do percentual de 11,98% decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV e os valores 

pretéritos pertinentes. A pretensão material fundamenta-se, em síntese, na 

inobservância das regras de conversão do cruzeiro real para a unidade 

real de valor, por ocasião do Programa de Estabilização Econômica, 

instituído pelo Governo Federal, em 27 de fevereiro de 1994, mediante a 

edição da MP nº 434. Acostou documentos pertinentes. Despacho inicial 

determinando o encaminhamento ao CEJUSC para audiência de 

Conciliação/Mediação (Id: 1542161). Frustrada a audiência em razão de 

ausência do Município (3070226). Despacho decretando a revelia do ente 

público, bem como determinando a intimação para carrear nos autos 

informações pertinentes ao deslinde dos fatos (Id: 4858349). Embora 

devidamente intimado, o ente requerido deixou transcorrer “in albis” o 

prazo de resposta (Id: 4989911). Os autos vieram conclusos. É o que 
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merece registro. Fundamento e decido. O deslinde da controvérsia não 

demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da celeridade e 

economia processual, conheço diretamente do pedido e julgo a lide, nos 

precisos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Não 

havendo preliminares, reporto-me ao mérito da causa. É caso de parcial 

procedência dos pedidos. A questão jurídica central cinge-se à 

legitimidade da incorporação na folha de pagamento da parte requerente 

do percentual equivalente a 11,98%, em decorrência da equivocada 

conversão monetária do URV em cruzado real e os valores retroativos 

pertinentes. Há que se registrar, em princípio, que o direito ao acréscimo 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor público, resultante da equivocada conversão 

do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um aumento na remuneração, 

mas sim o reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no 

momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus 

vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado. Nesse 

ponto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o percentual, 

acarretado pela equivocada conversão, deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes, 

inclusive reajustes sem qualquer menção expressa quanto a URV. Sob tal 

perspectiva, pontuou o Supremo Tribunal Federal que o término da 

incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória. O acréscimo percentual, ou o direito à incorporação, 

demanda, por conseguinte, que os vencimentos sejam pagos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado, na forma do artigo 168 da 

Constituição da República. Isso porque, como bem ressaltado pelo 

MINISTRO LUIZ FUX, do Supremo Tribunal Federal, “apenas terão direito ao 

índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, 

os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder 

Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento 

ocorre no dia 20 de cada mês”, ressaltando, inclusive, que “no caso do 

Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido 

índice”. A ampla repercussão das demandas envolvendo a discussão 

sobre o direito à incorporação da equivocada conversão do Cruzeiro Real 

em URV acabou por incutir, nos jurisdicionados, a falsa ideia de que todo e 

qualquer servidor público teria direito ao acréscimo percentual de 11,98%, 

ou do índice decorrente do processo de liquidação. TODAVIA, APENAS 

OS SERVIDORES QUE RECEBEM AS SUAS REMUNERAÇÕES NO PRÓPRIO 

MÊS DE TRABALHO FAZEM JUS AO ACRÉSCIMO, EXCLUINDO, A 

PRINCÍPIO, OS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. A questão foi 

decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, com 

repercussão geral, no qual há expressa referência aos servidores que 

recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho. Transcrevo: 

“Da limitação temporal do índice devido: Aduza-se, a título de obiter dictum, 

que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em 

um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas 

remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do 

Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério 

Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No 

caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao 

referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte, verbis: 

EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Servidor público. 

Reposição salarial de 11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão em URV. 3. 

Servidor Público do Executivo. Inaplicabilidade dos critérios de correção. 

Inovação da discussão no recurso. Impossibilidade. Precedentes. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão: A Turma, por 

votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos termos do 

voto do Relator. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor 

Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 01.04.2008.(RE 523793 AgR / RN - 

RIO GRANDE DO NORTE AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão Julgador: 

Segunda Turma. Publicação DJe-078 DIVULG 10 Supremo Tribunal 

30-04-2008, PUBLIC 02-05-2008 Parte(s) AGTE.(S): ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE AGDO.(A/S): MARIA CLÁUDIA ALVES DE BARROS). 

(Grifamos) Por fim, parafraseando o MINISTRO CEZAR PELUSO não se 

pode aplicar a “servidor do Poder Executivo orientação peculiar aos 

servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, os 

quais têm os vencimentos e proventos estipulados e pagos com base no 

dia 20 de cada mês, daí porque o STF lhes tem reconhecido direito à 

recomposição de 11,98%, resultante de erro no critério de conversão, em 

URV, dos valores das suas remunerações”. Na espécie, trata-se de 

servidor do Poder Executivo Municipal, cujos proventos não são pagos 

nos termos da regra do art. 168 da Constituição da República, pois os 

servidores do Poder Executivo têm os vencimentos e proventos 

estipulados e pagos com base no último dia do mês de referência. Logo, 

diversamente dos servidores dos outros Poderes, a parte autora, em 

princípio, não teria sofrido nenhum prejuízo com a conversão da URV. A 

ressalva é pertinente à medida que o requerido não comprovou o 

cumprimento do disposto no artigo 25, §1º, da Lei nº 8.880/94, fato que 

faz presumir, nos moldes do artigo 359 do Código de Processo Civil, que a 

emissão da ordem de pagamento não coincidiu com o fechamento da 

folha, circunstância que demandaria o pagamento da diferença entre o 

valor, em cruzeiros reais, recebido na forma anterior e o valor, em 

cruzeiros reais, a ser pago mediante conversão em URV pelo valor desta 

na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos, paga na folha 

salarial subsequente, nos moldes do artigo 25, §1º, II, da Lei nº 8.880/94. 

Logo, A AFERIÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO DEVE SER APURADA EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, por arbitramento, e acaso existente, qual o 

percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que 

afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro, 

restando inaplicável o índice de 11,98%. Assim sendo a parte autora faz 

jus à apuração da perda salarial, até a data da efetiva reestruturação 

remuneratória da carreira, por influxo do princípio da isonomia, haja vista 

ser inadmissível o estabelecimento de remuneração diferenciada para o 

mesmo cargo. A propósito: Embargos de declaração o recurso 

extraordinário. Direito monetário. Conversão do padrão monetário: cruzeiro 

real em URV. Direito aos 11,98% ou ao índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Possibilidade. Repercussão geral 

reconhecida. Mérito julgado. Limitação temporal. O termo ad quem da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito há percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Obscuridade. Inocorrência. Contradição. Inexistência. Efeitos 

infringentes. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos. (STF, 

Tribunal Pleno, RRE 561386 ED, Relator Ministro Luiz Fux, publicado no 

Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2016). Pelo exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pleito inicial no sentido de condenar o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES ao pagamento da perda salarial decorrente da incorreta 

conversão do padrão monetário URV, nos limites da fundamentação retro, 

a ser apurado em liquidação de sentença, cujos eventuais valores 

deverão ser atualizados nos moldes da legislação aplicável aos débitos da 

Fazenda Pública (ADIS 4357/4425), tudo com força no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil; b) Sem custas; c) Condenar o Município de 

Cáceres ao pagamento dos honorários, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre eventual valor apurado em liquidação de sentença, por equidade, 

nos moldes do artigo 85, § 4º, II, do CPC; d) Processo não sujeito ao 

reexame necessário de sentença por força do valor de alçada, forte no 

art. 496, § 3º, inciso III do Código de Processo Civil; e) Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquive-se o feito; f) Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Cáceres, 07 de dezembro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000320-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por IZABEL 

CRISTINA FRANCA DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando incorporação definitiva na 

folha de pagamento da autora do percentual de 11,98% decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV e os 

valores pretéritos pertinentes. A pretensão material fundamenta-se, em 

síntese, na inobservância das regras de conversão do cruzeiro real para 

a unidade real de valor, por ocasião do Programa de Estabilização 

Econômica, instituído pelo Governo Federal, em 27 de fevereiro de 1994, 
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mediante a edição da MP nº 434. Acostou documentos pertinentes. 

Despacho inicial determinando o encaminhamento ao CEJUSC para 

audiência de Conciliação/Mediação (Id: 1084924). Frustrada a audiência 

em razão de ausência da parte requerida (Id: 1577102). Contestação 

apresentada tempestivamente pelo Município (Id: 1997392). Impugnação da 

parte autora (Id: 2641547). O ente requerido foi intimado para prestar 

informações pertinentes ao deslinde dos fatos (Id: 4858152), contudo 

deixou transcorrer “in albis” o prazo de resposta (Id: 4989981). Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. O 

deslinde da controvérsia não demanda dilação probatória. Assim, atenta 

aos princípios da celeridade e economia processual, conheço diretamente 

do pedido e julgo a lide, nos precisos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Reporto-me, inicialmente, à preliminar de prescrição 

suscitada pelo requerido. Não prospera a tese defensiva. Contra a 

Fazenda Pública a prescrição opera em 05 (cinco) anos, nos termos do 

Decreto-Lei 20.910/32 e Súmula 85 do STJ. Deste modo, tendo ocorrido o 

ajuizamento do processo em 11/05/2016, eventuais direitos anteriores a 

11/05/2011 estão prescritos, conforme orienta o Superior Tribunal de 

Justiça em caso análogo: [...] a jurisprudência esta Corte consolidou-se no 

sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais 

originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar 

em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado 

o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. 

Precedentes: AgInt no REsp. 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena da 

Costa, Primeira Turma, DJe 24/06/2016 e AgRg no AREso 319.053/RJ, Rel 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015. [...]. 

(STJ,Primeira Turma, AgInt no AREsp 590329/TO, relator Ministro Benedito 

Gonçalves, publicado do Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro 

de 2016). No mérito, o caso é de parcial procedência dos pedidos. A 

questão jurídica central cinge-se à legitimidade da incorporação na folha 

de pagamento da parte requerente do percentual equivalente a 11,98%, 

em decorrência da equivocada conversão monetária do URV em cruzado 

real e os valores retroativos pertinentes. Há que se registrar, em princípio, 

que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice decorrente 

do processo de liquidação, na remuneração do servidor público, resultante 

da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um 

aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento da ocorrência de 

indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu que o percentual, acarretado pela equivocada conversão, 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes, inclusive reajustes sem qualquer menção 

expressa quanto a URV. Sob tal perspectiva, pontuou o Supremo Tribunal 

Federal que o término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso 

específico, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa 

por uma reestruturação remuneratória. O acréscimo percentual, ou o 

direito à incorporação, demanda, por conseguinte, que os vencimentos 

sejam pagos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, na 

forma do artigo 168 da Constituição da República. Isso porque, como bem 

ressaltado pelo MINISTRO LUIZ FUX, do Supremo Tribunal Federal, 

“apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um 

processo de liquidação, os servidores que recebem as suas 

remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do 

Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério 

Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês”, 

ressaltando, inclusive, que “no caso do Poder Executivo federal, por 

exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice”. A ampla repercussão 

das demandas envolvendo a discussão sobre o direito à incorporação da 

equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV acabou por incutir, nos 

jurisdicionados, a falsa ideia de que todo e qualquer servidor público teria 

direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação. TODAVIA, APENAS OS SERVIDORES QUE 

RECEBEM AS SUAS REMUNERAÇÕES NO PRÓPRIO MÊS DE TRABALHO 

FAZEM JUS AO ACRÉSCIMO, EXCLUINDO, A PRINCÍPIO, OS SERVIDORES 

DO EXECUTIVO MUNICIPAL. A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do RE 561.836, com repercussão geral, no qual há 

expressa referência aos servidores que recebem as suas remunerações 

no próprio mês de trabalho. Transcrevo: “Da limitação temporal do índice 

devido: Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao 

índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, 

os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder 

Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento 

ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por 

exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que 

decidido por esta Corte, verbis: EMENTA: Agravo regimental em recurso 

extraordinário 2. Servidor público. Reposição salarial de 11,98%. Lei no 

8.880/94. Conversão em URV. 3. Servidor Público do Executivo. 

Inaplicabilidade dos critérios de correção. Inovação da discussão no 

recurso. Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. Decisão: A Turma, por votação unânime, negou provimento ao 

recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. Ausente, 

justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª 

Turma, 01.04.2008.(RE 523793 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE 

AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão Julgador: Segunda Turma. 

Publicação DJe-078 DIVULG 10 Supremo Tribunal 30-04-2008, PUBLIC 

02-05-2008 Parte(s) AGTE.(S): ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

AGDO.(A/S): MARIA CLÁUDIA ALVES DE BARROS). (Grifamos) Por fim, 

parafraseando o MINISTRO CEZAR PELUSO não se pode aplicar a 

“servidor do Poder Executivo orientação peculiar aos servidores dos 

Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, os quais têm os 

vencimentos e proventos estipulados e pagos com base no dia 20 de cada 

mês, daí porque o STF lhes tem reconhecido direito à recomposição de 

11,98%, resultante de erro no critério de conversão, em URV, dos valores 

das suas remunerações”. Na espécie, trata-se de servidor do Poder 

Executivo Municipal, cujos proventos não são pagos nos termos da regra 

do art. 168 da Constituição da República, pois os servidores do Poder 

Executivo têm os vencimentos e proventos estipulados e pagos com base 

no último dia do mês de referência. Logo, diversamente dos servidores 

dos outros Poderes, a parte autora, em princípio, não teria sofrido nenhum 

prejuízo com a conversão da URV. A ressalva é pertinente à medida que o 

requerido não comprovou o cumprimento do disposto no artigo 25, §1º, da 

Lei nº 8.880/94, fato que faz presumir, nos moldes do artigo 359 do Código 

de Processo Civil, que a emissão da ordem de pagamento não coincidiu 

com o fechamento da folha, circunstância que demandaria o pagamento 

da diferença entre o valor, em cruzeiros reais, recebido na forma anterior 

e o valor, em cruzeiros reais, a ser pago mediante conversão em URV 

pelo valor desta na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos, 

paga na folha salarial subsequente, nos moldes do artigo 25, §1º, II, da Lei 

nº 8.880/94. Logo, A AFERIÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO DEVE SER 

APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, por arbitramento, e acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro, restando inaplicável o índice de 11,98%. Assim sendo a parte 

autora faz jus à apuração da perda salarial, até a data da efetiva 

reestruturação remuneratória da carreira, por influxo do princípio da 

isonomia, haja vista ser inadmissível o estabelecimento de remuneração 

diferenciada para o mesmo cargo. A propósito: Embargos de declaração o 

recurso extraordinário. Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

cruzeiro real em URV. Direito aos 11,98% ou ao índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Possibilidade. Repercussão 

geral reconhecida. Mérito julgado. Limitação temporal. O termo ad quem da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito há percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Obscuridade. Inocorrência. Contradição. Inexistência. Efeitos 

infringentes. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos. (STF, 

Tribunal Pleno, RRE 561386 ED, Relator Ministro Luiz Fux, publicado no 

Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2016). Pelo exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pleito inicial no sentido de condenar o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES ao pagamento da perda salarial decorrente da incorreta 

conversão do padrão monetário URV, nos limites da fundamentação retro, 

a ser apurado em liquidação de sentença, cujos eventuais valores 

deverão ser atualizados nos moldes da legislação aplicável aos débitos da 

Fazenda Pública (ADIS 4357/4425), tudo com força no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil; b) Sem custas; c) Condenar o Município de 

Cáceres ao pagamento dos honorários, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre eventual valor apurado em liquidação de sentença, por equidade, 
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nos moldes do artigo 85, § 4º, II, do CPC; d) Processo não sujeito ao 

reexame necessário de sentença por força do valor de alçada, forte no 

art. 496, § 3º, inciso III do Código de Processo Civil; e) Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquive-se o feito; f) Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Cáceres, 07 de dezembro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000230-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por GILBERTO 

JOSÉ DA COSTA contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe, objetivando incorporação definitiva na folha de 

pagamento do autor do percentual de 11,98% decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV e os valores 

pretéritos pertinentes. A pretensão material fundamenta-se, em síntese, na 

inobservância das regras de conversão do cruzeiro real para a unidade 

real de valor, por ocasião do Programa de Estabilização Econômica, 

instituído pelo Governo Federal, em 27 de fevereiro de 1994, mediante a 

edição da MP nº 434. Acostou documentos pertinentes. Despacho 

determinando que a parte autora comprove nos autos a hipossuficiência a 

ensejar o deferimento da gratuidade da justiça pleiteada (Id: 1055424). O 

Autor carreou ao feito documentos de comprovação quanto à 

necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id: 

1274059/1275628). Despacho de recebimento da inicial, acolhendo os 

argumentos do autor relativos à gratuidade e determinando o 

encaminhamento ao CEJUSC para audiência de Conciliação/Mediação (Id: 

1433378). Frustrada a audiência em razão de ausência da parte requerida 

(Id: 1697255). Contestação apresentada tempestivamente pelo Município 

(Id: 1997353). Impugnação (Id: 2642179). O ente requerido foi intimado 

para prestar informações pertinentes ao deslinde dos fatos (Id: 4862002), 

contudo deixou transcorrer “in albis” o prazo de resposta (Id: 4990047). 

Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. O deslinde da controvérsia não demanda dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da celeridade e economia processual, 

conheço diretamente do pedido e julgo a lide, nos precisos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Reporto-me, inicialmente, à 

preliminar de prescrição suscitada pelo requerido. Não prospera a tese 

defensiva. Contra a Fazenda Pública a prescrição opera em 05 (cinco) 

anos, nos termos do Decreto-Lei 20.910/32 e Súmula 85 do STJ. Deste 

modo, tendo ocorrido o ajuizamento do processo em 25/04/2016, 

eventuais direitos anteriores a 25/04/2011 estão prescritos, conforme 

orienta o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo: [...] a 

jurisprudência esta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos 

casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de 

cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de 

direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao 

ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgInt 

no REsp. 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena da Costa, Primeira 

Turma, DJe 24/06/2016 e AgRg no AREso 319.053/RJ, Rel Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015. [...]. (STJ,Primeira Turma, 

AgInt no AREsp 590329/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado 

do Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016). No mérito, o 

caso é de parcial procedência dos pedidos. A questão jurídica central 

cinge-se à legitimidade da incorporação na folha de pagamento da parte 

requerente do percentual equivalente a 11,98%, em decorrência da 

equivocada conversão monetária do URV em cruzado real e os valores 

retroativos pertinentes. Há que se registrar, em princípio, que o direito ao 

acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor público, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um aumento na 

remuneração, mas sim o reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o 

percentual, acarretado pela equivocada conversão, deve ser incorporado 

à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes, 

inclusive reajustes sem qualquer menção expressa quanto a URV. Sob tal 

perspectiva, pontuou o Supremo Tribunal Federal que o término da 

incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória. O acréscimo percentual, ou o direito à incorporação, 

demanda, por conseguinte, que os vencimentos sejam pagos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado, na forma do artigo 168 da 

Constituição da República. Isso porque, como bem ressaltado pelo 

MINISTRO LUIZ FUX, do Supremo Tribunal Federal, “apenas terão direito ao 

índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, 

os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder 

Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento 

ocorre no dia 20 de cada mês”, ressaltando, inclusive, que “no caso do 

Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido 

índice”. A ampla repercussão das demandas envolvendo a discussão 

sobre o direito à incorporação da equivocada conversão do Cruzeiro Real 

em URV acabou por incutir, nos jurisdicionados, a falsa ideia de que todo e 

qualquer servidor público teria direito ao acréscimo percentual de 11,98%, 

ou do índice decorrente do processo de liquidação. TODAVIA, APENAS 

OS SERVIDORES QUE RECEBEM AS SUAS REMUNERAÇÕES NO PRÓPRIO 

MÊS DE TRABALHO FAZEM JUS AO ACRÉSCIMO, EXCLUINDO, A 

PRINCÍPIO, OS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. A questão foi 

decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, com 

repercussão geral, no qual há expressa referência aos servidores que 

recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho. Transcrevo: 

“Da limitação temporal do índice devido: Aduza-se, a título de obiter dictum, 

que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em 

um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas 

remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do 

Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério 

Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No 

caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao 

referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte, verbis: 

EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Servidor público. 

Reposição salarial de 11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão em URV. 3. 

Servidor Público do Executivo. Inaplicabilidade dos critérios de correção. 

Inovação da discussão no recurso. Impossibilidade. Precedentes. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão: A Turma, por 

votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos termos do 

voto do Relator. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor 

Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 01.04.2008.(RE 523793 AgR / RN - 

RIO GRANDE DO NORTE AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão Julgador: 

Segunda Turma. Publicação DJe-078 DIVULG 10 Supremo Tribunal 

30-04-2008, PUBLIC 02-05-2008 Parte(s) AGTE.(S): ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE AGDO.(A/S): MARIA CLÁUDIA ALVES DE BARROS). 

(Grifamos) Por fim, parafraseando o MINISTRO CEZAR PELUSO não se 

pode aplicar a “servidor do Poder Executivo orientação peculiar aos 

servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, os 

quais têm os vencimentos e proventos estipulados e pagos com base no 

dia 20 de cada mês, daí porque o STF lhes tem reconhecido direito à 

recomposição de 11,98%, resultante de erro no critério de conversão, em 

URV, dos valores das suas remunerações”. Na espécie, trata-se de 

servidor do Poder Executivo Municipal, cujos proventos não são pagos 

nos termos da regra do art. 168 da Constituição da República, pois os 

servidores do Poder Executivo têm os vencimentos e proventos 

estipulados e pagos com base no último dia do mês de referência. Logo, 

diversamente dos servidores dos outros Poderes, a parte autora, em 

princípio, não teria sofrido nenhum prejuízo com a conversão da URV. A 

ressalva é pertinente à medida que o requerido não comprovou o 

cumprimento do disposto no artigo 25, §1º, da Lei nº 8.880/94, fato que 

faz presumir, nos moldes do artigo 359 do Código de Processo Civil, que a 

emissão da ordem de pagamento não coincidiu com o fechamento da 

folha, circunstância que demandaria o pagamento da diferença entre o 

valor, em cruzeiros reais, recebido na forma anterior e o valor, em 

cruzeiros reais, a ser pago mediante conversão em URV pelo valor desta 

na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos, paga na folha 

salarial subsequente, nos moldes do artigo 25, §1º, II, da Lei nº 8.880/94. 

Logo, A AFERIÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO DEVE SER APURADA EM 
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LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, por arbitramento, e acaso existente, qual o 

percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que 

afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro, 

restando inaplicável o índice de 11,98%. Assim sendo a parte autora faz 

jus à apuração da perda salarial, até a data da efetiva reestruturação 

remuneratória da carreira, por influxo do princípio da isonomia, haja vista 

ser inadmissível o estabelecimento de remuneração diferenciada para o 

mesmo cargo. A propósito: Embargos de declaração o recurso 

extraordinário. Direito monetário. Conversão do padrão monetário: cruzeiro 

real em URV. Direito aos 11,98% ou ao índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Possibilidade. Repercussão geral 

reconhecida. Mérito julgado. Limitação temporal. O termo ad quem da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito há percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Obscuridade. Inocorrência. Contradição. Inexistência. Efeitos 

infringentes. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos. (STF, 

Tribunal Pleno, RRE 561386 ED, Relator Ministro Luiz Fux, publicado no 

Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2016). Pelo exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pleito inicial no sentido de condenar o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES ao pagamento da perda salarial decorrente da incorreta 

conversão do padrão monetário URV, nos limites da fundamentação retro, 

a ser apurado em liquidação de sentença, cujos eventuais valores 

deverão ser atualizados nos moldes da legislação aplicável aos débitos da 

Fazenda Pública (ADIS 4357/4425), tudo com força no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil; b) Sem custas; c) Condenar o Município de 

Cáceres ao pagamento dos honorários, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre eventual valor apurado em liquidação de sentença, por equidade, 

nos moldes do artigo 85, § 4º, II, do CPC; d) Processo não sujeito ao 

reexame necessário de sentença por força do valor de alçada, forte no 

art. 496, § 3º, inciso III do Código de Processo Civil; e) Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquive-se o feito; f) Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Cáceres, 09 de janeiro de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005504-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEUSION DOS SANTOS NUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 4.ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – MT Autos n.º 

1005504-76.2017.8.11.0006 Impetrante : edicleusion dos santos nunes 

ImpetradA : UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT 

MMª. Juíza de Direito, O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, vem expor e se manifestar nos seguintes termos: I. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar inaudita 

altera pars, impetrado por Edicleusion dos Santos Nunes contra ato 

considerado ilegal praticado pela Reitora da Universidade do Estado de 

Mato Grosso – UNEMAT, consistente no indeferimento de sua matrícula 

para o curso de Bacharelado em Administração ofertado no campus 

universitário de Juara, MT. Sustenta o impetrante que, apesar de ter sido 

classificado no Vestibular da Universidade do Estado de Mato Grosso 

2016/2, regido pelo edital n.º 001/2016-COVEST, para ocupar uma vaga no 

curso de Bacharelado em Administração, campus de Juara, MT, fora 

impedido de efetuar sua matrícula, vez que ainda não possuiria certificado 

de conclusão de ensino médio. Declara ainda que não pôde apresentar o 

certificado de conclusão de ensino médio, pois finalizararia os seus 

estudos em meados do mês de dezembro de 2016. Deste modo, o 

impetrante requereu a concessão de segurança para que fosse 

determinado à instituição de ensino superior impetrada, que realizasse a 

sua matrícula no curso de Bacharelado em Administração, 

independentemente da apresentação do atestado de conclusão do ensino 

médio, ante a justificativa de que estava apenas aguardando a entrega do 

certificado, e isto não geraria prejuízos às partes. Instruiu a inicial com os 

documentos n.° 9837561, 9837564, 9837576 e 9837585. Inicialmente a 

ação fora proposta perante Juízo incompetente, motivo pelo qual, os autos 

foram encaminhados, posteriormente, a este Juízo da 4ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres, MT, competente para julgar o pleito. O pedido liminar 

foi indeferido, conforme documento n.° 9875847. A impetrada apresentou 

informações e defesa pugnando pela denegação da segurança pleiteada 

(cf. doc. n.º 10009799). É o que merece relato. II. A Constituição Federal 

de 1988, em seu artigo 5.º, inciso LXIX, dispõe que para a concessão de 

mandado de segurança que o direito invocado seja líquido e certo. 

Segundo entendimento dominante, direito líquido e certo é aquele 

resultante de fato certo, demonstrado de plano e amparado por 

comprovação inequívoca dos fatos narrados pelo impetrante. Nesse 

sentido preleciona Alexandre de Moraes: “Direito líquido e certo é o que 

resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de 

plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre 

líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os 

fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está 

englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para 

tornar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do 

direito, não havendo possibilidades de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de 

tratar-se de questão de grande complexidade jurídica.” (Moraes, 

Alexandre de. Direito Constitucional. 25 ed. p. 157. São Paulo: Editora Atlas 

S/A., 2010). No caso trazido à baila, o impetrante não demonstrou de plano 

a certeza e liquidez do direito alegado. Cumpre destacar que conforme 

estabelecido no art. 44, inciso II, da Lei Federal n.º 9.394/1996, é requisito 

para ingresso no curso de graduação a conclusão do ensino médio ou 

equivalente. O impetrante optou por realizar o exame vestibular da 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, 1º processo seletivo 

de 2016, mesmo tendo plena ciência de que o edital do certame 

consignava expressamente como requisito indispensável para a 

formalização da matrícula, a comprovação de escolaridade do Ensino 

Médio, como segue: “Edital de n.º 001/2016 – COVEST CONCURSO 

VESTIBULAR 2016/2 19.4 Dos documentos exigidos 19.4.1 O candidato 

aprovado deverá apresentar os seguintes documentos para a realização 

da matrícula: a) Certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente 

(original e fotocópia); b) Histórico escolar do ensino médio (original e 

fotocópia); […] 19.4.2 Nos termos da Normatização Acadêmica da 

UNEMAT e do Art. 44, II da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), é condição indispensável 

para formalização da matrícula, a comprovação de escolaridade do Ensino 

Médio, portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o candidato 

que não apresentá-la”. Deste modo, considerando que o impetrante não 

havia concluído o ensino médio até o momento da realização de sua 

matrícula, sua situação não se encontrava em consonância com o previsto 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nem com o edital n.º 

001/2016, que regeu o vestibular da UNEMAT, não havendo que se falar, 

consequentemente, em concessão da segurança para lhe permitir realizar 

a matrícula no curso de graduação pretendido, uma vez que estava 

plenamente ciente de que não preenchia os requisitos mínimos para 

ingresso no curso. Nesse sentido, anote-se o posicionamento da 

jurisprudência: ADMINISTRATIVO. ENSINO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. 

MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE. I. A exigência de apresentação do 

comprovante de conclusão do curso de ensino médio, no ato da matrícula 

em Instituição de Ensino Superior, para além de estar expressamente 

consignada no edital do certame a que concorreu a estudante, está 

prevista no artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96 II. Hipótese em que não restou 

comprovada nos autos a conclusão do ensino médio no prazo 

determinado, daí não fazendo jus a Impetrante à matrícula pleiteada. III. 

Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AMS: 

00044130620144013200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO 

NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/01/2015, SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: 04/02/2015) (Grifo nosso). Na mesma linha: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL - CONCESSÃO DE LIMINAR EM 

MANDADO DE SEGURANÇA - CURSO SUPERIOR - APROVAÇÃO EM 

CONCURSO VESTIBULAR SEM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - 

IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

INEXISTENTE 1. A necessidade de o aluno cursar o ensino médio antes de 

ingressar num curso superior é pautada em critérios científicos. A 

exigência expressa no inc. II do art. 44 da Lei n. 9.394/96 - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - não pode, subjetivamente, ser 

considerada como despida de sentido. Não é recomendável, muito menos 
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razoável, abalar a segurança e estabilidade jurídicas e colocar por terra 

uma norma calcada em princípios científicos, simplesmente a partir de uma 

observação firmada em convicção de ordem subjetiva. 2. "O candidato 

aprovado em vestibular, se não tiver concluído o segundo grau, não tem 

direito, menos ainda líquido e certo, à matrícula (Lei n.º 9.394/96, art. 44, II). 

A sua admissão poderá importar na exclusão de candidato que tenha 

cumprido as exigências legais, circunstância que tornaria este 

litisconsorte necessário" (ACMS n. 99.002386-9, Des. Newton Trisotto). 3. 

Quando reconhecidamente inexistente o direito líquido e certo a ser 

amparado pelo mandado de segurança, inaplicável se mostra a teoria do 

fato consumado para convalidar situação que se formou em confronto 

com a lei. (TJ-SC - AI: 254402 SC 2005.025440-2, Relator: Luiz Cézar 

Medeiros, Data de Julgamento: 22/11/2005, Segunda Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Itajaí.) (Grifo 

nosso). Assim, não se mostra razoável conceder a segurança pleiteada 

quando o impetrante tinha conhecimento que não preenchia os requisitos 

necessários para efetivar sua matrícula. Outrossim, caso fosse concedida 

a segurança pleiteada na presente ação, isto geraria ofensa ao princípio 

da isonomia, pois favoreceria o impetrante em detrimento aos demais 

candidatos do vestibular que devidamente observaram os requisitos 

editalícios. Tem-se, pois, que a pretensão do impetrante se encontra em 

confronto com lei válida e vigente e com as normas constantes no edital 

do certame, se fazendo imperiosa a denegação da segurança postulada 

em razão da ausência de direito líquido e certo. III. Diante do exposto, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu membro ministerial 

signatário, posiciona-se pela denegação da segurança pleiteada no 

presente writ, estribado nas razões fáticas e jurídicas acima expendidas. 

Cáceres, MT, 19 de dezembro de 2017. DOUGLAS LINGIARDI STRACHICINI 

PROMOTOR DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 87433 Nr: 2962-83.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

CARROCERIA LTDA, CELSO GALINA, MARILZA PEREIRA GALINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 Vistos, etc.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Diante da concordância expressa do exequente Estado de Mato Grosso 

com o levantamento da penhora recaída sobre valores e veículos 

efetivada às fls. 47/52, DEFIRO o pleito de fls. 54/57 e DETERMINO o 

levantamento da penhora recaída sobre veículos e dinheiro;

b) Intime-se a parte executada para informar número de conta bancária 

para levantamento dos valores constritos às fls. 47/49, no prazo de 

15(quinze) dias;

c) Após, proceda-se o levantamento dos valores depositados às fls. 

69/70 na conta informada;

d) Suspender o feito nos termos do art. 40 da lei 6.830/80 e Súmula 314 do 

STJ;

e) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 158313 Nr: 6048-23.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra 

Ilton /Martins de Souza, em que foi realizada constrição de veículo à fl. 25.

A parte executada requer a liberação do veículo apreendido em face do 

parcelamento do débito junto ao ente Exequente (fls. 32/38).

O Estado de Mato Grosso pugnou pela suspensão do feito por 

90(noventa) dias.

Vieram os autos conclusos.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Deferir parcialmente o pleito retro (fl. 32) e proceder à baixa na 

restrição para “circulação” do veículo placa APM 2727, FORD/F1000 4x4D 

e manter a restrição para transferência do aludido veículo;

b) Deferir o pleito de fl 39 e suspender o feito pelo prazo de 90(noventa) 

dias;

c) Transcorrido o prazo supra, intime-se o exequente para que se 

manifeste quanto ao prosseguimento do feito ou requeira o que entender 

de direito, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento, com 

fulcro no art. 40 da Lei 6.830/80;

d) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 81534 Nr: 8062-53.2008.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM ATALA-ME, IBRAIM ATALA, ELZIRA 

PIRES ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 Vistos, em correição.

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de IBRAIM ATALA - ME, na qual o requerente informa que não 

possui interesse no prosseguimento do feito(fl. 197).

Manifestação do requerido pela concordância com o pleito À fl. 199.

Os autos vieram conclusos.

É O QUE MERECE REGISTRO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido de desistência da ação reivindicado pelo exequente, conduz à 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VIII, do NCPC;

b) Sem custas e honorários;

c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94759 Nr: 9821-18.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M.M. DE FAVARE, MARIA MARCELA 

MIRANDA FARIA DE FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

94759 §!*P\¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9821-18.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): M.M.M. DE FAVARE e MARIA MARCELA MIRANDA 

FARIA DE FAVARE

CITANDO(A, S): Executados(as): M.M.M. DE FAVARE, CNPJ: 

01457537000148, brasileiro(a), E Executados(as): Maria Marcela Miranda 

Faria de Favare, CPF: 6113103846, RG: 13.107.755 SSP SP Filiação: 
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Joaquim Duque de Faria e Joana de Miranda Faria, data de nascimento: 

16/01/1959, brasileiro(a), natural de Varzearia-MT, casado(a), 

comerciante, Endereço: lugar incerto e não sabido

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/12/2009

VALOR DO DÉBITO: R$ 12.463,15

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA, acima especificada, em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20092378, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 19 de dezembro de 2017.

Ana Veronica Bisinoto Rojas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154502 Nr: 1915-35.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO a parte autora, por 

meio de seu advogado via DJE, para que fique ciente e compareça na 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

02/04/2018 às 15:00 HORAS no Centro Judiciário de Conciliação e Solução 

de Conflitos- CEJUSC, localizado neste Fórum.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 188415 Nr: 7274-92.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, DETRAN/MT - 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORRÊA DO ESPÍRITO SANTO - OAB:14133, LAURA 

AMARAL VILELA - OAB:9303/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946, 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição,

Decido:

(a) Designar audiência de instrução e julgamento para o dia 20/02/2018 às 

16h00min, competindo às partes apresentar no prazo comum de 05 

(cinco) dias úteis rol de testemunhas devidamente qualificadas, nos 

termos do art. 450 do CPC, observando as disposições do art. 357 §§ 4 e 

5.º, todos do CPC, sob pena de preclusão da prova oral;

(b) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161376 Nr: 9176-51.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI ELIETE LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Vistos, etc.

Não havendo preliminares ou defeitos processuais, declaro saneado o 

feito e remeto à fase instrutória.

Fixo como pontos controvertidos, o ato improbo e a responsabilidade por 

dano ao erário.

 Referente ao ônus da prova, compete à parte autora fazer prova dos 

fatos constitutivos de seu direito e ao réu dos impeditivos, modificativos e 

extintivos.

 Quanto ao que requer as partes, defiro a produção de prova documental 

e testemunhal, inclusive da pessoa de Fábio Luiz Santos Lourenço.

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

 a) Declarar saneado o feito e remeter à fase instrutória;

b) Designar audiência de instrução e julgamento para o dia 27/02/2018 às 

14h00min, competindo às partes apresentar no prazo comum de 05 

(cinco) dias úteis rol de testemunhas devidamente qualificadas, nos 

termos do art. 450 do CPC, observando as disposições do art. 357 §§ 4 e 

5.º, todos do CPC, sob pena de preclusão da prova oral;

c) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 192031 Nr: 9543-07.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARQUES PIMENTEL, JUNIOR DE OLIVEIRA 

DUPCHACH, LAUCIENE VARGAS PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE PORTES BALDUINO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, LOURIVAL SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

a) Redesigno o ato para a data de 08/03/2018 às 14h00min para oitiva das 

testemunhas retro indicadas;

 b) Saem os presentes intimados; Requisitem-se as testemunhas; 

Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011898-48.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE TAVARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010781-56.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011727-91.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FILOMENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012170-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO (A) APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010765-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY APARECIDA DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011289-02.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

RECORRIDO (A) APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012488-25.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI FERNANDO BARBOSA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO (A) APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012103-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012404-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011633-80.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010503-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011686-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO (A) APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011040-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTE RECLAMANTE PARA SE 

MANIFESTAR COM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS ID 

9093222 E 9093224

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010683-71.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GS CUIABA - SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO)

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

MANIFESTE A RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DO DEPOSITO 

ESPONTÂNEO FEITO PELA RECLAMADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011616-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FAGUNDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA SE MANIFESTAR 

COM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS ID 8325036 E 

8325020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010998-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARCENIA MARCELA FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

RECORRIDO (A) APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011269-74.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO (A) APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011773-17.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JORGE CORREA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

RECORRIDO (A) APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010622-50.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FATIMA DA SILVA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

RECORRIDO (A) APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 
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Conciliação Juizado Data: 01/02/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010859-84.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS REIS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO (A) APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-18.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO (A) APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011197-24.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUMISLENE DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO SA (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

ROGERIO MEIRA LIMA OAB - DF33949 (ADVOGADO)

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0010212A (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010887-18.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA PINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007121-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007126-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011621-32.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HORACIO DE CALVARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA 

DATA E ATUALIZADA E APRESENTAR CONTRARRAZÕES RECURSAIS 

NO MESMO PRAZO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011355-45.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010960-53.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011238-54.2015.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PARABA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007649-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENIN VLADIMIR REYES PEREZ (REQUERENTE)

PARADA CARIBENA CAFE BAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ANGELICA MACIEL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/05/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1007649-08.2017.8.11.0006 REQUERENTE: PARADA 

CARIBENA CAFE BAR LTDA - ME, LENIN VLADIMIR REYES PEREZ 

REQUERIDO: FLAVIA ANGELICA MACIEL Vistos, etc. Em síntese, o 

Requerente alega ter celebrado acordo extrajudicial com a Requerida, no 

qual restou estabelecido como obrigação principal por parte do 

Requerente a entrega de um veículo “marca Mitsubishi Pajero TR4, de cor 

branca, placa NIZ 5693, ano e modelo 2009, chassi n. 

93XFNHZ7WPC938000, RENAVAM 00128395354” à Requerida, que em 

contrapartida deveria ceder e transferir 20 quotas sociais da sociedade 

Parada Caribenâ Café Bar LTda. ao ora Requerente. Consta da inicial, 

segundo alega o Autor, que as obrigações principais foram cumpridas por 

ambas as partes, no entanto, ficou acordado ainda, a título de obrigação 

secundária, que a Requerida Flávia Angélica Maciel deveria efetivar a 

transferência de propriedade do veículo “marca Mitsubishi Pajero TR4, de 

cor branca, placa NIZ 5693, ano e modelo 2009, chassi n. 

93XFNHZ7WPC938000, RENAVAM 00128395354” para o seu nome até o 

mês de abril/2017, sob pena de responder por perdas e danos, bem como 

ter o veículo retido. Segundo relata o Autor, até a presente data a 

Requerida não cumpriu a obrigação secundária, ou seja, efetuar a 

transferência de propriedade do veículo para o seu nome, razão pela qual 

o Requerente pede, a título de liminar, que o veículo em questão seja retido 

até que a Requerida cumpra a obrigação de fazer pendente. No mérito, o 

Autor requerer seja a Requerida condenada ao cumprimento da obrigação 

de fazer consistente em promover o pagamento das dívidas registradas 

no veículo supracitado, bem como promover a imediata transferência do 

veículo para o seu nome; e ainda, que seja condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais.. É o necessário. Decido. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Pois bem. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no 

art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido 

liminar de obrigação de fazer consistente na retenção do veículo “marca 

Mitsubishi Pajero TR4, de cor branca, placa NIZ 5693, ano e modelo 2009, 

chassi n. 93XFNHZ7WPC938000, RENAVAM 00128395354”, até que a 

Requerida cumpra a obrigação de fazer pendente, sob pena de multa 

diária. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o 

deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

deferimento parcial da liminar. Dos autos, há documentos indicadores da 

verossimilhança das alegações do Requerente, em relação ao acordo 

entabulado pelas partes, quanto no que diz respeito ao descumprimento 

por parte da Requerida da obrigação secundária prevista no referido 

acordo. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que acompanham 

a inicial, é possível o deferimento parcial da liminar e medidas necessárias 

para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 

330 do CPC; DEFERIR PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA para 

determinar à Requerida, Flávia Angélica Maciel, que providencie a 

transferência de propriedade do veículo “marca Mitsubishi Pajero TR4, de 

cor branca, placa NIZ 5693, ano e modelo 2009, chassi n. 

93XFNHZ7WPC938000, RENAVAM 00128395354” para o seu nome, no 

prazo de 15 (quinze) dias; O não cumprimento do item “B” acarretará multa 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 

51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em substituição legal 

Assinado eletronicamente por: JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11354052 18011715491057900000011183437

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010684-22.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DELUQUE JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA DUTRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - RS69780 

(ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8051808-63.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ANDRADE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011674-13.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SUEDI OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011805-22.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

INTIMO O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE RECLAMANTE PARA SE 

MANIFESTAR COM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS NO ID 

11383086 E 11383087

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 199878 Nr: 3344-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS DA CRUZ CAMPOS, AUGUSTO CESAR 

DO ESPIRITO SANTO, DANILO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Ex positis, com fulcro nos artigos 80 e 479 do Código de Processo Penal, 

DETERMINO o REMEMBRAMENTO dos presentes autos código 199878 com 

o processo código 209088.Proceda-se também com relação a presente 

decisão.Após, intimem-se as partes da presente decisão, para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para designação da Sessão de Julgamento.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 204226 Nr: 6101-96.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - 

OAB:22.281 MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 

MT, RICARDO AMBRÓSIO CURVO FILHO - OAB:22120/O

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

defensor do acusado para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

aditamento da denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 150873 Nr: 9675-69.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7659

 Vistos etc,

 Considerando o teor da certidão de fl. 373, NOMEIO o Douto Defensor 

Público atuante na 1ª Vara Criminal para patrocinar a Defesa do 

pronunciado Guilherme Gomes dos Santos.

Abra-se vista à Defensoria Pública para se manifestar na fase do artigo 

422, do Código de Processo Penal.

Ademais, considerando a petição de fl. 367, proceda-se à retificação nos 

autos quanto ao Douto Causídico Márcio Henrique Pereira Cardoso, 

cessando intimações referente ao presente feito.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 205566 Nr: 6994-87.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ALVES BELMIRO, WELISON 

ANTONIO SALES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225, ROECSON VALADARES AS - OAB:19.797

 Intimação dos advogados de defesa ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB/MT 19.797 e MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB/MT 16.225 para se 

manifestarem na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 224002 Nr: 9938-28.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL NUNES DE OLIVEIRA, CRISTIANE 

MORAES DA COSTA, ANGELO FLAVIO FANAIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição das testemunhas para o dia 23 de 

janeiro de 2018, às 15h15min.

 III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227147 Nr: 12275-87.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA LEITE, ANA PAULA 

SZUBRIS RIBEIRO, ROGER ALVES VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fulcro 

nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, 

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA pleiteado 

pelo denunciado ROGER ALVES VEIGA, qualificado nos autos, e 

mantenho sua prisão preventiva, nos termos da decisão que a 

decretou.Ademais, considerando que os denunciados Roger e Ana Paula 

apresentaram defesa escrita (art. 55, § 1º, da Lei 11.343/2006), 

respectivamente à fl. 108/109 e 120/121, bem como a declaração do 

denunciado Rodrigo de que não possui condições de contratar advogado 

(fl. 102), NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar a Defesa do 

denunciado Rodrigo, devendo ser intimado para oferecer defesa prévia, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Na resposta, consistente em defesa 

preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar 

todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretendem produzir e arrolar até o máximo de 

05 (cinco) testemunhas (artigo 55, §1º).Apresentada a defesa, venham os 

autos conclusos.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se e Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço
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 Cod. Proc.: 220690 Nr: 7629-34.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADST, KES, WCSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, LEANDRO LADEIA 

SEGATTO - OAB:20324

 Vistos etc, (...) .O artigo 129, inciso VIII, da Constituição Federal, assim 

prevê: Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:(...)VIII - 

requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, 

indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 

processuais;(...)Ademais, o ônus da requisição de informações e 

documentos é do órgão acusatório, uma vez que este detém o poder legal 

para fazê-lo, conforme preleciona o artigo 47, do Código de Processo 

Penal:“Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores 

esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de 

convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou 

funcionários que devam ou possam fornecê-los.”No mesmo 

sentido:MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE REQUISIÇÃO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE 

ANTECEDENTES CRIMINAIS PELO JUÍZO A QUO - INEXISTÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DO PODER 

JUDICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM 

DENEGADA. O Ministério Público, por expressa previsão constitucional e 

legal (art. 129, VI e VIII, da Constituição Federal, e art. 47 do Código de 

Processo Penal), possui a prerrogativa de conduzir diligências, podendo 

requisitar diretamente documentos e informações que julgar necessários 

ao exercício de suas atribuições. Diante disso, não havendo dificuldade ou 

obstáculo para a realização das diligências pleiteadas pelo Ministério 

Público, por meios próprios, a autoridade judiciária deve ficar isenta da 

obrigação de deferir a requisição, não havendo que se falar em direito 

líquido e certo na hipótese. (MS, 118492/2012, DES.PAULO DA CUNHA, 

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento 

04/04/2013, Data da publicação no DJE 12/04/2013) Destaquei.Isto 

Exposto, INDEFIRO o pedido Ministerial de fl. 393, haja vista tratar-se de 

prerrogativa do órgão acusatório.Abra-se vista ao Ministério Público para 

apresentação dos memoriais finais, pelo prazo legal.Às 

providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 226633 Nr: 11876-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SIMOES DE SOUZA, JOSUÉ LUCAS 

SILVA CORREIA, SILVANIA MARIA ALVES, JULIO CÉSAR CARNIEL DE 

ANDRADE, LORENZ ARRUDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUES - OAB:4266 RO, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/mt, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - 

OAB:9791, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 Vistos etc,

 Certifique-se junto ao Juízo deprecante se os demais denunciados 

encontram-se em liberdade, para posterior readequação da pauta de 

audiência.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 227769 Nr: 12685-48.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO RODRIGUES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALESSANDRO RODRIGUES 

MACIEL, brasileiro, nascido em 30/08/1992, filho de Tereza Rodrigues de 

Amorim Maciel, mediante IMPOSIÇÃO das seguintes Medidas Cautelares 

(art. 319 CPP):a) Comparecimento mensal no juízo processante, por 3 

(três) meses, para informar e justificar suas atividades;b) Comunicação 

imediata ao juízo de eventual troca de endereço.c) Comparecimento a 

todos os atos processuais.d) recolhimento domiciliar no período noturno e 

nos dias de folga.e) Proibição de ausentar-se do Estado de Mato Grosso, 

sem a devida autorização judicial.f) Proibição de manter contato com a 

vítima.g) Proibição de acesso ou frequência à residência da 

vítima.Observando-se que caso o acusado descumpra quaisquer das 

medidas cautelares a ele imposta, ensejará a revogação da medida e 

decretação da prisão preventiva (parágrafo único do artigo 312 do Código 

de Processo Penal – Lei nº 12.403/11).SIRVA A PRESENTE DECISÃO 

COMO ALVARÁ DE SOLTURA e TERMO DE COMPROMISSO das medidas 

cautelares acima fixadas, para colocar imediatamente em liberdade o 

increpado ALESSANDRO RODRIGUES MACIEL se por outro motivo não 

deva permanecer preso.Notifique-se a vítima dos atos processuais 

relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à 

saída da prisão, conforme dispõe o art. 21 da Lei n. 11.340/2006.Por fim, 

com a vinda do respectivo Inquérito Policial, transladem-se as peças 

principais e após, arquive-se com as baixas e anotações de praxe.Ciência 

ao Ministério Público, Defesa e Autoridade Policial.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228750 Nr: 315-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Ferreira Marques 

de Oliveira - OAB:17455- MT, larissa barros marques de oliveira - 

OAB:23087/0

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fulcro nos 

arts. 310, 312, 313, inciso I, e 316, todos do Código de Processo Penal, 

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA pleiteado 

pela Defesa de RODINEI FERREIRA DA SILVA e mantenho sua prisão 

preventiva, nos termos da decisão que a decretou.Por fim, levando-se em 

consideração as informações trazidas pela Defesa, tais como fotografias, 

atestados e prontuários médicos, objetivando resguardar a integridade 

física e a saúde do preso, hei por bem determinar que:a)A AUTORIDADE 

POLICIAL PROCEDA IMEDIATAMENTE ÀS CAUTELAS NECESSÁRIAS 

PARA O ENCAMINHAMENTO DO CUSTODIADO AO TRATAMENTO QUE 

NECESSITA PARA CONSERVAÇÃO DE SUA SAÚDE;b)Faculte que 

familiares possam levar medicamentos e alimentos enquanto detido no 

CISC;c)Notifique o Ministério Público para que tome ciência e providencias 

quanto à ausência de Médico Legista junto a POLITEC/Cáceres, o que tem 

feito com que presos provisórios fiquem detidos na Delegacia de Polícia 

até que seja realizado o exame de corpo de delito, o que tem demorado 

mais de 24 (vinte e quatro) horas;d)A autoridade Policial providencie 

IMEDIATAMENTE a REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO, para 

que o preso possa ser encaminhado a Cadeia Pública local.Consigno que 

esta Magistrada entrou em contato telefônico com a Delegada de Polícia 

Civil, responsável pela Delegacia Regional de Cáceres/MT, informando 

acerca das condições de saúde do requerente. No ato do cumprimento 

desta decisão, deverá Sr. Oficial de Justiça intimar o acusado da 

audiência de custódia designada para o dia 22/01/2018, às 15h00min.Em 

tempo, imperioso mencionar que, o TRATAMENTO DE SAÚDE do acusado 

deve ser REALIZADO IMEDIATAMENTE.Ante o adiantado da hora, SIRVA 

A PRESENTE DECISÃO COM MANDADO DE INTIMAÇÃO E OFÍCIO.Ciência 

ao Ministério Público e a Defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com 

urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226108 Nr: 11500-72.2017.811.0006
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE DE ARRUDA, ROBSON 

SILVA DE SOUZA, EDSON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joice Jerônimo Silva - 

OAB:16046

 Vistos.

Analisando os autos verifico que os acusados aduziram como 

preliminares e fundamentos em suas defesas prévias, matérias que 

carecem de dilação probatória, já que indicam a inépcia da exordial com 

base na ausência de provas quanto a traficância dentre outros 

fundamentos semelhantes.

Ocorre que, para a análise relacionada a mercancia ou a eventual dolo 

perpetrado pelos réus, impera a necessidade de produção de provas em 

Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo necessário 

portanto o recebimento da denúncia para melhor análise do feito e das 

provas a serem produzidas.

De igual forma ocorre em relação ao pedido de desclassificação, o qual 

será analisado oportunamente em sentença penal a ser proferida nestes 

autos, caso seja verifico em instrução referida situação pelas provas a 

serem erigidas.

Por fim, analisando o pleito relacionado a atipicidade da conduta de Edson 

de Arruda, impede indicar que, caso seja observado, também em 

audiência de instrução e julgamento, que o mesmo não possui vínculo com 

o ato criminoso supostamente perpetrado pelos réus, será absolvido 

oportunamente, após a devida colheita de provas e busca pela verdade 

real que se efetivará em instrução e julgamento do presente feito.

Assim, estando nos termos do artigo 41 do CPP, RECEBO a presente 

denúncia em relação aos acusados.

Designo o dia ______/______/______, às _____h____min, para a 

realização da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que 

além da oitiva das testemunhas arroladas, será tomado o interrogatório 

dos acusados.

Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, manifeste-se o 

Ministério Público.

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intimem-se os acusados para comparecerem à audiência designada 

acompanhados de seu advogado.

Notifique-se o Ministério Público e intime-se o advogado dos réus.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 184588 Nr: 4982-37.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA 

CRIMINAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para tomar ciência nos 

autos quanto a decisão de fl.1233/1235, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104646 Nr: 435-20.2016.811.0005

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAdES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 435-20.2016.811.0005 – cód. 104646

ESPÉCIE: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: L. G. do E. S., menor representado por Fátima 

Aparecida do Espírito Santo

PARTE REQUERIDA: Marcos Aparecido Rodrigues

INTIMANDO: MARCOS APARECIDO RODRIGUES, RG nº 1705748-5 

SSP/MT, Filiação: Benedita Guia Rodrigues, data de nascimento: 

22/10/1987, brasileiro, natural de Cuiabá-MT, solteiro, Endereço: local 

incerto e/ou não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/02/2016

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de 

fls. 84/86, proferida nos autos supra e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos, etc... LUIZ GUILHERME DO ESPÍRITO SANTO, 

representada por sua genitora, FÁTIMA APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO, 

propôs o presente Requerimento Administrativo de Investigação Oficiosa 

de Paternidade em face de MARCOS APARECIDO RODRIGUES, todos 

qualificados nos autos, pleiteando o reconhecimento em testilha, 

colacionando nos autos a documentação legal necessária. Autuado e 

registrado, foi determinado a notificação do suposto pai, fl. 09. 

Devidamente notificado, o suposto pai requereu a realização do exame de 

DNA, fl. 33/33verso, o qual foi juntado nos autos às fls. 44/47, e concluiu 

pela paternidade biológica do requerido, restando à intimação das partes, 

via mandado e carta precatória (fls. 52 e 55) acerca do referido exame. A 

ilustre representante do Ministério Público, opina favoravelmente à 

homologação, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Eis o relato 

do necessário. Fundamento e Decido. I – Da Paternidade Biológica 

Trata-se de Requerimento Administrativo de Investigação Oficiosa de 

Paternidade que LUIZ GUILHERME DO ESPIRITO SANTO, representado por 

sua genitora, propõe em face de MARCOS APARECIDO RODRIGUES, a 

qual deve ter procedência. Explico. Sobre a ação em tela, trago a baila a 

disposição normativa estanque no rol do artigo 2º-A da Lei 8560 de 29 de 

dezembro de 1992, in verbis: "Na ação de investigação de paternidade, 

todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis 

para provar a verdade dos fatos”. Depreende-se dos autos que a matéria 

controvertida se resume somente na paternidade biológica em si, posto 

que o requerido não contesta os fatos, inclusive não se obstando em 

assumir a paternidade. Para resolução da celeuma, como disposto acima, 

foi estabelecida a necessidade de prova por exame de DNA, posto seu 

grau de certeza e segurança, o qual conta com resultado positivo para a 

paternidade do requerido (fl. 46). É insofismável a segurança e eficiência 

da prova pericial por exame de DNA, por isso a presunção relativa da 

paternidade se houver recusa à submissão ao exame (parágrafo único do 

artigo 2º-A da Lei 8560/1992), o que não se deu nos autos. Assim, ante a 

confirmação da paternidade do requerido através do referido exame, apto 

a elidir qualquer dúvida acerca da paternidade, imperioso torna-se julgar 

procedente o presente requerimento e consequentemente declarar a 

paternidade do requerido. Dispositivo. Ex positis, com fulcro no art. 2º-A 

da Lei 8560/1992, havendo a parte autora conseguido provar o fato 

constitutivo do seu direito (art. 487, III alínea b, do CPC), por sentença, 

HOMOLOGO o reconhecimento de paternidade no pleito de investigação 

oficiosa de paternidade, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Uma vez transitada em julgada a sentença em tela, expeça-se 

ofício destinado ao Serviço Notarial e Registral competente, para que o 

nome do requerido passe a figurar como genitor da requerente, constando 

ainda os nomes dos avós paternos, incluído o patronímico paterno ao 

nome do autor que passará a nominar-se: LUIZ GUILHERME DO ESPIRITO 

SANTO RODRIGUES. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se com celeridade, 

providenciando e expedindo o necessário.”

Eu, Patrícia Ferreira Vargas, digitei.
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 Diamantino - MT, 29 de dezembro de 2017.

Patrícia Ferreira Vargas

Gestora Administrativa III

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41203 Nr: 2043-97.2009.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elia Aparecida Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Kadd Haeg 

Maciel - OAB:9766, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fls. 337, designo sessão 

de mediação/conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2018 as 13:00 

horas.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000150-10.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER INGMAR ENDLICH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000150-10.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: ALEXANDER INGMAR ENDLICH Vistos etc. Por versar a 

causa sobre direitos que admitem transação, designo audiência de 

conciliação para o dia 11 de abril de 2018, às 15:30 horas. Encaminhem-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC). Conste a advertência do não comparecimento injustificado das 

partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). Intimem-se as partes por 

meio de seus procuradores. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000150-10.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER INGMAR ENDLICH (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser impressa no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. CITE(M)-SE 

o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o 

pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% 

sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba 

honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) 

parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para 

interposição de embargos de devedor, independente da segurança do 

Juízo. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 

parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o pagamento e, desde 

já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser impressa no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001273-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO BORTOLO (RÉU)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte autora, para providenciar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da complementação da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça - Roberto Vieira, no importe de R$ 300,00.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000006-65.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLE EPIFANIO OAB - MT19915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000006-65.2018.8.11.0005 AUTOR: LUIZA DA SILVA CAMPOS RÉU: 

BANCO BMG Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, 

merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite 

a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A prova 

produzida pelo documento (fls.20) demonstra que a parte autora não 

possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Além disso, o fato de estar representada em Juízo por advogado 

particular não impede o deferimento do pedido, pois o critério para a 

aferição é a capacidade econômica. Assim, diante da declaração de 

hipossuficiência firmada pela parte autora, não havendo nos autos, pelo 

menos até agora, prova no sentido de que ela pode arcar com as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do 

próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, caso 

sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à 

parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 29 de maio de 2018, às 14:00 horas. Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001721-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIRMO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FRANCISCO SOARES (REQUERIDO)

JOVINA DE ALMEIDA SOARES (REQUERIDO)

BENEDITO JOAQUIM SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001721-79.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE FIRMO SOARES 

REQUERIDO: BENEDITO FRANCISCO SOARES, BENEDITO JOAQUIM 

SOARES, JOVINA DE ALMEIDA SOARES Vistos etc. O pedido para 

deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo 

Código de Processo Civil admite a carência momentânea de recursos, 

prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato específico, 

ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 

5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os 

atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. A prova produzida pelo documento (fls.20) demonstra que 

a parte autora não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Além disso, o fato de estar representada em 

Juízo por advogado particular não impede o deferimento do pedido, pois o 

critério para a aferição é a capacidade econômica. Assim, diante da 

declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora, não havendo 

nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que ela pode arcar 

com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo 

do próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, 

ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, 

caso sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à 

parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 29 de maio de 2018, às 13:30 horas. Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000949-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA RODRIGUES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para manifestar em 5 dias, acerca da certidão 

que segue transcrita: Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da executada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000989-98.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000339-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIO SILVIO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA OAB - MT0009196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000339-51.2017.8.11.0005 AUTOR: VENANCIO SILVIO DE MORAIS RÉU: 

ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO 

VERDE MT Vistos etc. Defiro parcialmente os pedidos de fls. 278 somente 

no tocante a prova pericial, contudo, a parte que requereu a perícia deve 

providenciar o pagamento da mesma. Nomeio como perito do Juízo o 

médico Dr. Rafael Cubel Junior, que poderá ser encontrado no Laboratório 

São João Batista, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466). 

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem 

ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, 

incisos I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial para 

cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, 

art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam 

prosseguir. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a 

partir data da realização da perícia. Com as respostas aos quesitos 

formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do 

laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 14 

de dezembro de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000339-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIO SILVIO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA OAB - MT0009196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000339-51.2017.8.11.0005 AUTOR: VENANCIO SILVIO DE MORAIS RÉU: 

ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO 

VERDE MT Vistos etc. Defiro parcialmente os pedidos de fls. 278 somente 

no tocante a prova pericial, contudo, a parte que requereu a perícia deve 

providenciar o pagamento da mesma. Nomeio como perito do Juízo o 

médico Dr. Rafael Cubel Junior, que poderá ser encontrado no Laboratório 

São João Batista, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466). 

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem 

ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, 

incisos I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial para 

cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, 

art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam 

prosseguir. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a 

partir data da realização da perícia. Com as respostas aos quesitos 

formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do 

laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 14 

de dezembro de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000563-86.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS NONATO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000563-86.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: PEDRO VINICIUS NONATO DA SILVA Vistos etc. O pedido 

de citação por edital deve ser indeferido. Acerca da citação editalícia, 

devem ser observados os requisitos do art. 256 do CPC de 2015 no 

tocante à comprovação da residência do réu ser em lugar incerto e não 

sabido. NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em 

comentário ao artigo supra, na obra: Código de Processo civil Comentado 

e Legislação Extravagante" 11ª edição, Revista dos Tribunais, p.502, 

elucidam que: "Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as 

formas. Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a 

oportunidade para citação por edital." A propósito, o STJ: "CITAÇÃO 

EDITAL. CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AGRAVO 

IMPROVIDO. - Citação por edital. Cumprimento dos requisitos legais. 

Necessidade de esgotamento das alternativas possíveis à localização do 

requerido. Agravo regimental improvido." (AgRg na SE 3379 / US - REL. 

MIN. BARROS MONTEIRO - CE - CORTE ESPECIAL - PUB. 05/05/2008). 

Portanto, a citação por edital, por se tratar de medida de exceção, 

somente será determinada depois de esgotados todos os meios 

disponíveis à localização do réu, sendo que no caso dos autos, não houve 

o exaurimento dos meios necessários para que a parte demandada fosse 

localizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para citar a parte 

executada via edital. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000567-26.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SALVADOR DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000567-26.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: MARIA SALVADOR DA SILVA Vistos etc. O pedido de 

citação por edital deve ser indeferido. Acerca da citação editalícia, devem 

ser observados os requisitos do art. 256 do CPC de 2015 no tocante à 

comprovação da residência do réu ser em lugar incerto e não sabido. 

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em 

comentário ao artigo supra, na obra: Código de Processo civil Comentado 

e Legislação Extravagante" 11ª edição, Revista dos Tribunais, p.502, 

elucidam que: "Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as 

formas. Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a 

oportunidade para citação por edital." A propósito, o STJ: "CITAÇÃO 

EDITAL. CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AGRAVO 

IMPROVIDO. - Citação por edital. Cumprimento dos requisitos legais. 

Necessidade de esgotamento das alternativas possíveis à localização do 

requerido. Agravo regimental improvido." (AgRg na SE 3379 / US - REL. 
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MIN. BARROS MONTEIRO - CE - CORTE ESPECIAL - PUB. 05/05/2008). 

Portanto, a citação por edital, por se tratar de medida de exceção, 

somente será determinada depois de esgotados todos os meios 

disponíveis à localização do réu, sendo que no caso dos autos, não houve 

o exaurimento dos meios necessários para que a parte demandada fosse 

localizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para citar a parte 

executada via edital. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000710-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO NOBERTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000710-15.2017.8.11.0005 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LAERCIO NOBERTO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de LAERCIO NOBERTO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 56/57, a 

parte autora pugna pela desistência do feito e por consequência sua 

extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico 

que a parte demandada não foi citada, não existindo óbice para a 

homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de expedir Ofícios 

para baixa de restrições, posto que não houve tais determinações. Custas 

pela parte autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000463-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE SANTANA ORMOND (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000463-34.2017.8.11.0005 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA JOSE SANTANA ORMOND 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de MARIA JOSE SANTANA 

ORMOND, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de 

fls. 60/61, a parte autora pugna pela desistência do feito e por 

consequência sua extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos 

autos, verifico que a parte demandada não foi citada, não existindo óbice 

para a homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000691-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON QUEROBINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000691-09.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: ROBSON QUEROBINO DA SILVA Vistos etc. Defiro o pedido 

de fls. 97. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para manifestação. 

Após, voltem os autos conclusos. Às providências. Diamantino, 21 de 

novembro de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001031-50.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001031-50.2017.8.11.0005 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO VIEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de 

CARLOS ALBERTO VIEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Em postulado de fls. 87, a parte autora pugna pela desistência do feito e 

por consequência sua extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da análise 

dos autos, verifico que a parte demandada não foi citada, não existindo 

óbice para a homologação da desistência do presente feito, requerido pela 

parte autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de expedir Ofícios 

para baixa de restrições, posto que não houve tais determinações. Custas 

pela parte autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J ERASMO DA COSTA & J GUSMAO DA SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOVAN GUSMAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001144-04.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: ATACADAO S.A. EXECUTADO: 

JOVAN GUSMAO DA SILVA, J ERASMO DA COSTA & J GUSMAO DA 

SILVA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por ATACADÃO S/A em face de J ERASMO COSTA 

& J GUSMÃO DA SILVA LTDA ME e JOVAN GUSMÃO DA SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 77/80, as partes 

entabularam acordo, pugnando pela homologação. É o necessário relato. 

DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 77/80), 

todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o 

efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que 

determino a imediata conclusão do mencionado processo para a devida 

extinção, assim que as partes informarem o cumprimento do acordo. 

Custas e honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes por meio 

de seus procuradores. Observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de janeiro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000950-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)
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PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLENICE DOS ANJOS ROSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000950-04.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: CLENICE DOS ANJOS ROSA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por C.VALE- 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face de CLENICE DOS ANJOS DA 

ROSA, ambas devidamente qualificadas nos autos. Em postulado de fls. 

59/61, as partes entabularam acordo, pugnando pela homologação. É o 

necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes (fls. 59/61), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o 

aludido feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de 

modo que determino a imediata conclusão do mencionado processo para a 

devida extinção, assim que as partes informarem o cumprimento do 

acordo. Custas e honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes 

por meio de seus procuradores. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de janeiro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000530-96.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO)

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO)

DEBORA SCHEVINSKI DENTI OAB - MT22944/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000530-96.2017.8.11.0005 

AUTOR: TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E 

RETALHISTA DE PETROLEO LTDA RÉU: ALEXSANDRO GIOVANI DE 

SOUZA Vistos etc. Recebo a Apelação. Intime-se a parte apelada a 

responder no prazo legal e, existindo preliminares, intime-se a parte 

recorrente para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (§ 2º 

art. 1.009, Novo CPC). A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se 

os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignadas as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André Luciano Costa 

Gayva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001663-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELA MAURA DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1 0 0 1 6 6 3 - 7 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MICHELA 

MAURA DE ALMEIDA CAMPOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em face de MICHELA MAURA DE ALMEIDA CAMPOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 58, a parte 

autora pugna pela desistência do feito e por consequência sua extinção. É 

o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que a parte 

demandada não foi citada, não existindo óbice para a homologação da 

desistência do presente feito, requerido pela parte autora. HOMOLOGO a 

desistência da ação para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença sem resolução 

de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de expedir Ofícios para baixa de 

restrições, posto que não houve tais determinações. Custas pela parte 

autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001099-97.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMOS ROSA SALDANHA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001099-97.2017.8.11.0005 DEPRECANTE: MACROFERTIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. DEPRECADO: AMOS ROSA 

SALDANHA Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que por um 

equívoco fora juntado ao processo despacho equivocado. Desta forma, 

chamo o feito a ordem. Do postulado constante às fls. 105, ressalto a 

impossibilidade de pesquisa de endereços por este juízo deprecado, posto 

ser competência do juízo deprecante decidir sobre o pedido. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 11 

de janeiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR EDIO MANEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser impressa no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000576-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para que em 5 dias manifeste nos autos, acerca 

da busca infrutífera no Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000562-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA CARLOS CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para que em 5 dias manifeste nos autos, acerca 

da busca infrutífera no Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000568-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para que em 5 dias manifeste nos autos, acerca 

da busca infrutífera no Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000297-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BEZERRA DE SOUSA (EXECUTADO)

LUIZ BEZERRA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono da parte exequente, para providenciar, no prazo de 05 

(cinco) dias, o pagamento de diligência de INTIMAÇÃO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser 

impressa no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > 

Diligências) conforme Provimento 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000194-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIDEAO KEVER SILVA LOPES (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono da parte exequente, para providenciar, no prazo de 05 

(cinco) dias, o pagamento de diligência de INTIMAÇÃO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser 

impressa no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > 

Diligências) conforme Provimento 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000117-20.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono da parte exequente, para providenciar, no prazo de 05 

(cinco) dias, o pagamento de diligência de INTIMAÇÃO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser 

impressa no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > 

Diligências) conforme Provimento 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000141-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR APARECIDO MAZETE JUSTINIANO (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono da parte exequente, para providenciar, no prazo de 05 

(cinco) dias, o pagamento de diligência de INTIMAÇÃO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser 

impressa no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > 

Diligências) conforme Provimento 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000482-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER GENOUD - ME (EXECUTADO)

KLEBER GENOUD (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono da parte exequente, para providenciar, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos acerca do endereço informado pelo 

Sistema Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001044-49.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEVALDO ANDRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001044-49.2017.8.11.0005 AUTOR: BENEVALDO ANDRE RÉU: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela 

ajuizada por BENEVALDO ANDRÉ em face de UNIMED CUIABÁ, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A parte autora afirma que aderiu ao 

plano de saúde da parte requerida, entretanto está necessitando dos 

serviços do plano contratado, uma vez que foi acometida por doença 

grave, precisando de procedimento cirúrgico urgente de troca de prótese 

valvar aórtica mecânica a ser realizada no dia 22/08/2017, estando entre a 

vida e a morte, e encontrando-se internado na UTI por 81 dias. Afirma que 

ao buscar tratamento foi solicitado procedimento cirúrgico, todavia, o plano 

recusou a custear o tratamento, afirmando ser doença pré-existente e a 

sua carência ser de 720 dias. Pugnou pelo deferimento da tutela de 

urgência para que a demandada fosse compelida a realizar a intervenção 

cirúrgica descrita no laudo médico. Juntou documentos, às fls. 11/58. Foi 

deferida a medida de urgência e designada audiência de conciliação, às 

fls. 59/63. A parte requerida juntou cópias de interposição de agravo de 

instrumento, às fls. 131/145. Às fls. 148/149, a parte autora pugnou pela 

suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses para ser nomeado 

representante legal. Foi negado provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, às fls. 154/162. A parte requerida manifesta discordância 

quanto a petição de suspensão do feito e requer a extinção do feito sem 

resolução do mérito, às fls. 164/167. É o necessário relato. Fundamento. 

DECIDO. Claro se torna a perda superveniente do objeto da presente lide, 

já que os fatos que geravam o presente feito não mais persistem. Nesse 

sentido: “MEDICAMENTO - SAÚDE PÚBLICA - DOENÇA GRAVE (ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL) - IDOSO - DIREITO PERSONALÍSSIMO 

FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO AJUIZADO PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PERDA DE OBJETO POR 

FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 462 DO 

CPC - RECURSO PREJUDICADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO OPERADA. O 

direito ao fornecimento de medicamento pela rede pública é 

personalíssimo, de modo que o falecimento do interessado no curso da 

lide, ainda que tenha sido ajuizada pelo Ministério Público, acarreta a perda 

de objeto da causa, impondo-se a extinção do processo por falta de 

interesse superveniente”. (TJ-SP - Apelação Com Revisão CR 6283175400 

SP (TJ-SP) - Data de publicação: 05/11/2008). .Ante o exposto, JULGO 
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EXTINTO o presente feito, forte do art. 485, IV do Novo Código de 

Processo Civil. Consequentemente, cancelo a audiência designada para o 

dia 29/11/2017. Deixo de condenar a parte autora em custas, uma vez que 

é beneficiária de Justiça Gratuita. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 28 de novembro de 2017. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97582 Nr: 400-94.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabrás S/A; Indústrias Químicas.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Gargaro Peres, Alexsandro Giovani de 

Souza, Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Mucci Loureiro de 

Melo - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96456 Nr: 3354-50.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Pereira Verdecio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a certidão de fl. 111, informando a impossibilidade de 

materialização da petição código 121171, do sistema PEA, intime-se o 

peticionante para, no prazo de 05 (cinco) dias, peticionar novamente, 

consignado no referido petitório o fato.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 121910 Nr: 9909-40.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Victor da Silva Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 Autos n. 9909-40.2012.811.0005.

I. Visando a integridade física do recuperando, determino o sigilo do 

presente feito até a cessar o perigo da integridade do mesmo.

II. Em atenção a manifestação ministerial de fl. 318, registro que nesta 

comarca não há efetivo disponível de agentes prisionais e policiais 

militares para manter a vigilância direta contra fuga e disciplina do 

recuperando, bem como para garantir a integridade física do mesmo, de 

forma que a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico merece 

acolhimento.

Posto isso, defiro a devolução do equipamento de monitoramento 

eletrônico. Devendo o recuperando comparecer na Unidade Prisional local 

para realizar o procedimento de retirada da tornozeleira eletrônica.

 III. Oficie-se ao Diretor da Unidade Prisional local para proceder a retirada 

do equipamento.

IV. Designo audiência admonitória para o dia 15.1.2018, primeira data livre 

na pauta, às 15 horas e 45 minutos.

V. Int.

VI. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 11 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 118121 Nr: 2505-73.2017.811.0005

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLM, MLdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cordeiro Marcondes 

Gonzaga - OAB:10047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Patrono do Autor para que fique ciente do desarquivamento 

dos autos e requereira o que entender de direito no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 26267 Nr: 656-86.2005.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Muriana de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Lucivalte Almeida de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Mônica Larisse Alves Araújo - OAB:14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do inventariante para dar andamento no feito no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 41203 Nr: 2043-97.2009.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elia Aparecida Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Kadd Haeg 

Maciel - OAB:9766, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Autos n. 2043-97.2009.811.0005.

I. Compulsando os autos, observo a possibilidade de acordo no presente 

feito, sendo certo que o consenso entre os herdeiros busca encontrar 

uma melhor solução sobre a partilha dos bens conforme os interesses das 

partes/interessados.

Posto isso, encaminhe o presente feito ao Núcleo de Solução de Conflitos 

visando designar audiência de conciliação.

II. Int.

Diamantino/MT, 27 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86440 Nr: 2059-46.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getulio Freitas de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 171 de 1095



 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do retorno doa autos 

do Tribunal de Justiça, e querendo se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 93890 Nr: 1772-15.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemarie Silva Herrmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gracielly Rosa Ormond - 

OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do retorno doa autos 

do Tribunal de Justiça, e querendo se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 30665 Nr: 1600-54.2006.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juçara Ramos Magalhães Rupolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gilmar Paulo Rupolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Inventariante para que fique ciente da penhora no 

rosto dos presentes autos de fls. 202, referente aos autos nº 

129-23.1994.811.0005 cód. 421 da 1ª Vara Civel da Comarca de 

Diamantino - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 44550 Nr: 1212-15.2010.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rosevaldo Severo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da Perícia realizada 

de fls. 336/338 e se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 82623 Nr: 1377-28.2011.811.0005

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Othon Fialho Blessmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Jacinto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Fialho Blessmann - 

OAB:2737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1377-28.2011.811.0005.

I – Ante o pedido de fl. 48, defiro a suspensão pelo prazo de sessenta 

dias.

II – Int.

 III – Decorrido o prazo assinalado dê-se vista a parte.

 Diamantino/MT, 26 de outubro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 94614 Nr: 2188-80.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da petição do Estado 

de Mato Grosso de fls. 43 onde pugna pela remessa da RPV devidamente 

atualizada com o valor liquido total e instruida com os calculos e demais 

documentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101002 Nr: 1927-81.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Roberto Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Prefeito Municipal 

de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar e requerer o que de direito, acerca dos documentos de fls. 

162/165.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 102341 Nr: 2638-86.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Irmãos Zulli Ltda, Rubens Zulli, 

Izidoro Zulli, Silvio Zulli, Nicola Cassani Zulli, Enio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:7525

 requerer seja reiterada a intimaçao do administrador judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 115025 Nr: 816-91.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rocha Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Posto isso, julgo parcialmente procedente a denúncia para desclassificar 

o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e condenar 

Rafael Rocha Ferreira, vulgo “Japão” (brasileiro, amasiado, solteiro, 

inscrito no CPF n. 018.703.551-21, portador da Carteira de Identidade RG 

n. 1844915-8 SSP/MT, nascido aos 03.03.1989 em Cuiabá/MT, filho de 

Alaor Ferreira de Melo e Marilene Rocha de Oliveira, residente e 

domiciliado na Rua Paraná, s/n, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade) na 

forma do artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, aplicando a medida 

prevista no inciso I do referido artigo, ou seja, advertência sobre os 

efeitos das drogas, a ser realizada em audiência que deverá ser 

designada após o trânsito em julgado.- Perda dos bens:Determino a 

intimação de Rafael Rocha Ferreira para, em 10 dias, apresentar 

comprovar a origem lícita de 02 telefones celulares da marca LG de cor 

preto, 01 telefone celular da marca Samsung de cor dourado e 01 bolsa 

(fl. 24) visando eventual restituição, sob pena de perdimento dos objetos. 

Em relação a substância entorpecente determino sua incineração, caso já 

não tenha se efetivado.Proceda a intimação de Rafael Rocha Ferreira 

para, em 10 dias, indicar uma conta bancária para recebimento do valor de 

R$ 85,00.- Disposições finais:Transitada esta sentença em julgado 

oficie-se ao Cartório Distribuidor da comarca, ao Instituto de Identificação 

deste Estado e ao Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional, bem 

como para a Delegacia de Polícia de Diamantino/MT.P. R. I. 
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C.Diamantino/MT, 11 de dezembro de 2017.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 120111 Nr: 3319-85.2017.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Francisco de Paula, Mauricio dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Eduarda Sthefani Zeilinger - OAB:21692/O, Izabelle 

Epifânio - OAB:19915/MT

 Autos n. 3319-85.2017.811.0005.

I. Maurício dos Santos, qualificado nos autos, ingressou com pedido de 

revogação da prisão preventiva ou aplicação de medida cautelar, 

alegando ausência dos requisitos autorizadores para manutenção da 

segregação (fls. 57/68).

O Ministério Público pugna pelo indeferimento dos pedidos (fls. 71/74).

É o relatório. Decido.

 No caso dos autos, observo a necessidade da manutenção da prisão 

preventiva, vez que persistem no presente feito os requisitos do artigo 

312 do Código de Processo Penal. Não se pode negar que a prisão 

cautelar é, antes de tudo, determinada em razão da necessidade.

Com isso, observo que persistem nos autos evidências em relação a 

materialidade do crime e indícios de envolvimento do autuado nos crimes, 

uma vez que não há nenhuma alteração da realidade fática desde a 

conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Isso porque os policiais militares que efetuaram a prisão dos autuados 

encontraram substância análoga a cocaína, maconha, sementes de 

maconha, diversas notas de dinheiro em espécie, bem como uma munição 

de uso restrito de calibre 762 na residência, sinais indicativos do comércio 

ilícito de entorpecentes, conforme se depreende do depoimento da 

testemunha Maycon David Zanetti na Delegacia de Polícia:

Ao passar em frente a referida residência foi visualizado na calçada um 

dos suspeitos citados na denúncia (Luciano), que de imediato foi dado voz 

de abordagem a este indivíduo que não obedeceu e empreendeu fuga 

para dentro da residência, sendo ele acompanhado e abordado já na área 

da residência e então realizado busca pessoal onde foi localizado em seu 

bolso uma porção pequena de entorpecente, substância análoga a 

maconha (...). Durante a busca domiciliar foi localizado por toda a casa 

porções de substância análoga a maconha e pasta base, encontravam se 

no vão das janelas, nos quartos dentro do guarda roupas e dentro do 

fogão e ainda vão da janela. Também foi localizada uma munição de uso 

restrito calibre 762, bem como solução de cloridrato lidocaína, substância 

utilizada para solver pasta base, plástico sufilme para embalar 

entorpecente, uma gilete artesanal encontrada junto com uma porção de 

entorpecente (...) um copo com várias sementes de maconha, ainda foi 

localizado R$ 674,00 reais em notas trocadas (fls. 08/09).

Aliado a isso, existe risco real que soltos voltem a praticar novos crimes 

em decorrência da reiteração criminosa, uma vez que o autuado Mauricio 

dos Santos ostenta executivo de pena n. 20535-44.2012.811.0002 (artigo 

33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal, com 

trânsito em julgado aos 09.7.2013) – Segunda Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá/MT.

Evidentemente, o autuado se envolve em delitos de tráfico de 

entorpecente de forma contumaz, revelando uma ousadia e periculosidade 

social concreta, sinal indicativo de que em liberdade representa perigo 

para a sociedade e desrespeito as normas legais, o que justifica a 

necessidade da medida excepcional de segregação cautelar para garantia 

da ordem pública e aplicação da lei penal visando cessar essa reiteração 

delitiva.

Nesse sentido, as jurisprudências:

No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a 

garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, 

evidenciada (i) por dados de sua vida pregressa, notadamente por ser 

reincidente específico e (ii) pela quantidade de droga apreendida (62,70g 

de cocaína). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para 

conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública. 3. 

Condições subjetivas favoráveis ao recorrente, ainda que fossem 

comprovadas, não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso 

estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. 

Precedentes. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar 

a ordem pública. 5. Recurso improvido (STJ, RHC 83.829/MG, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 

01/08/2017)

In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em 

dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do 

ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, especialmente, sua 

periculosidade concreta, haja vista a contumácia na prática de delitos, 

circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em 

virtude do fundado receio de reiteração delitiva (STJ, RHC 83.438/MG, Rel. 

Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Do exposto, comprovado, de forma razoável, o risco à ordem pública ante 

a gravidade concreta dos fatos, em virtude da apreensão de significativa 

quantidade de pasta-base de cocaína e de dinheiro, bem como 

possibilidade de reiteração delitiva sufragada pela preexistência de 

registro criminal desabonador, não se há falar em constrangimento ilegal 

passível de reconhecimento pela estreita via do habeas corpus. Ordem 

denegada (TJ/MT, HC 161310/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 

Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2016, DJE 14/12/2016).

A prisão cautelar, portanto, é imprescindível para resguardar a ordem 

pública e aplicação da lei penal consubstanciada na necessidade de 

acautelar o meio social de conduta altamente reprovável e merecedora de 

uma imediata resposta pelos mecanismos de proteção, de forma que 

inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Posto isso, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva ou 

aplicação de medida cautelar formulado pelo autuado Mauricio dos Santos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 09 de outubro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37295 Nr: 2096-15.2008.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armindo Santiago de Olivera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230-MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Jose Metello de 

Siqueira - Procurador do INSS - OAB:3691

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do retorno doa autos 

do Tribunal de Justiça, e querendo se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 85383 Nr: 739-58.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Autos n. 739-58.2012.8.11.0005.

I – Visando readequar a pauta redesigno a sessão de julgamento para o 

dia 11.4.2018, às 08 horas.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 06 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104158 Nr: 178-92.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Taques, Fabio Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA - OAB:21129/O, Edgar Rogério Gripp da Silveira - 

OAB:OAB/MT 21129-O

 Autos: 178-92.2016.8.11.0005.

Parte autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Parte ré: Fabiano Taques e Fábio Taques.

Referente ao inquérito policial: 029/2016 – Delegacia de Polícia de 

Diamantino/MT.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

Fabiano Taques e Fábio Taques, ambos qualificados nos autos, 

sustentando, em apertada síntese, que:

Fato I:

No dia 13 de janeiro de 2016, por volta das 09:00 horas, no interior da 

residência situada na Rua Curitiba n. 135, Bairro Jardim Alvorada, nesta 

cidade de Diamantino, em unidade de desígnios com o menor Entony 

Enrique Ferreira da Silva Felix, os denunciados FÁBIO TAQUES E 

FABIANO TAQUES adquiriram e tinham em depósito, em proveito de todos, 

no exercício de atividade comercial, coisa que sabiam ser produtos, 

consistentes na motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, placa 

JYZ-0552, de propriedade do ofendido Rodrigo do Carmo Rodrigues e, na 

moto YBR Factor, de cor preta, placa GXX-9785 e uma televisão de 42 

polegadas, da marca Philips, pertencente a vítima Rosilene Emília Pinto 

Duarte, bem como outras peças de veículos. (fls. 06/08)

Fato II:

No dia 13 de janeiro de 2016, por volta das 09 h, no interior da residência 

situada na Rua Curitiba n. 135, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de 

Diamantino, os denunciados FÁBIO TAQUES E FABIANO TAQUES, 

corrompeu e facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, o 

adolescente Entony Enrique Ferreira da Silva Felix, com 15 (quinze) anos 

de idade, para com ela praticar infração penal. (fls. 06/08)

Ao final, pede a condenação dos acusados como incursos no artigo 180, 

§1º, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

A denúncia foi recebida em 02.02.2016 (fl. 77/verso).

Citados, os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 83/93).

Durante audiência de instrução foram ouvidos Lucinete Vaz Cardoso, 

Marciele da Silva Arruda, Entony Enrique Ferreira da Silva Felix, Marivaldo 

Barros de Oliveira, Joel Souza Silva, Francisco Rodrigues da Silva e os 

acusados (fls. 153/157 e 180/183).

Em memoriais finais o Ministério Público pleiteia a parcial procedência da 

denúncia, posto que provado autoria e materialidade relativamente ao 

acusado Fábio Taques. Em relação ao acusado Fabiano Taques manifesta 

pela absolvição, tendo em vista ausência de provas de autoria para 

condenação (fls. 228/240).

A defesa, em memoriais finais, sustenta a ausência de prova para 

condenação dos acusados e, subsidiariamente, requer a desclassificação 

para o crime de receptação culposa. Também pugna pela aplicação da 

pena no mínimo legal (fls. 245/250).

 É o relatório. Decido.

- Do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal:

A materialidade se encontra comprovada pelo termo de reconhecimento de 

objeto, auto de entrega e boletim de ocorrência.

No que se refere à autoria observo que a testemunha Lucinete Vaz 

Cardoso, ouvida em juízo, disse que não presenciou e nada sabe sobre os 

fatos narrados na denúncia (CD/ROM – fl. 157).

Em juízo a informante Marciele da Silva Arruda disse que estava 

namorando o acusado Fábio Taques. Disse que uma das motocicletas foi 

entregue pelo Entony Enrique Ferreira da Silva Felix a Fábio Taques. 

Narrou que nada sabe sobre a origem lícita ou ilícita das motocicletas 

(CD/ROM – fl. 157).

A testemunha Marivaldo Barros de Oliveira, ao ser ouvido em juízo, disse 

que foi solicitado via 190 sobre uma residência que guardava motocicletas 

e peças furtadas, sendo que ao chegar ao local verificou que se tratava 

de produto de furto. Também disse que nada sabe sobre a divisa dos 

imóveis (CD/ROM – fl. 157).

O informante Entony Enrique Ferreira da Silva Felix, ouvido em juízo disse, 

que as 03 motocicletas apreendidas eram de sua propriedade, sendo que 

devia o valor de R$ 400,00 ao acusado Fábio Taques e como pagamento 

entregou uma motocicleta para o mesmo consertar, uma vez que o motor 

não funcionava. Ainda disse que comprou uma motocicleta da pessoa 

conhecida como “KeuKeu” por R$ 400,00 e 02 motocicletas da pessoa de 

apelido “Neguinho” pelo valor de R$ 700,00. Disse que na residência 

morava sua irmã Marciele da Silva Arruda e, posteriormente, o acusado 

Fábio Taques passou a residir no local. Também disse que o acusado 

Fabiano Taques morava na cidade de Cuiabá/MT e estava nesta cidade a 

passeio (CD/ROM – fl. 157).

A testemunha Joel Souza Silva disse que recebeu uma denúncia via 190 

sobre uma residência que funcionava como “desmanche” de motocicletas, 

sendo que ao chegar no local verificou que tinha diversas peças de 

motocicletas, tanque, corrente, motores e 03 motocicletas próximas da 

residência. Afirmou que não tem certeza se era um lote só, uma vez que 

não tinha muro na divisão do terreno (CD/ROM – fl. 183).

A vítima Francisco Rodrigues da Silva, ouvido em juízo, disse que teve sua 

motocicleta furtada, mas não presenciou os fatos narrados na denúncia 

(CD/ROM – fl. 183).

Por sua vez, ao ser qualificado e interrogado em juízo o acusado Fábio 

Taques disse que recebeu 01 motocicleta de Entony Enrique Ferreira da 

Silva Felix como forma de pagamento de um empréstimo no valor de R$ 

400,00, porém a mesma não estava funcionando. Disse que o valor do 

conserto seria de aproximadamente R$ 2.000,00. Afirmou que as peças 

apreendidas estavam no terreno do lote vizinho, não sendo responsável 

pela venda (CD/ROM – fl. 183).

O acusado Fabiano Taques, ao ser qualificado e interrogado em juízo, 

afirmou que estava na residência passando alguns dias, sendo que não 

sabe nada sobre as motocicletas, bem como nunca trabalhou com venda 

de peças ou mecânica de motocicletas (CD/ROM – fl. 183).

 Diante do contexto probatório, registro que o crime de receptação restou 

comprovado em relação ao acusado Fábio Taques.

Isso porque as circunstâncias em que adquiriu 01 motocicleta, por valor 

inferior ao do mercado, inverte o ônus da prova, o que inviabiliza a tese 

alegada pela defesa da desclassificação para receptação culposa (artigo 

180, § 3º, do Código Penal). Assim, a posse de coisa subtraída gera a 

presunção de autoria e transforma em certeza quando o possuidor não 

apresenta nenhum motivo convincente visando afastar a autoria do crime.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Apresentando-se a negativa de autoria completamente isolada e destoante 

das demais provas produzidas na instrução criminal, a condenação do 

acusado pelo crime de receptação é medida que se impõe. Na receptação, 

a posse injustificada da res furtiva faz, por si só, presumir a autoria, 

cabendo ao possuidor demonstrar havê-la recebido por modo lícito (TJ/MT 

– 2ª CCRIM – Ap. n. 56917/2011 – Des. Rel. Alberto Ferreira de Souza - 

DJ: 30.11.2012)

De outro norte, entendo que as provas produzidas não indicaram que o 

acusado estava comercializando peças ou motocicletas, bem como não há 

indícios mínimos de prova do exercício de atividade comercial, o que 

afasta o pedido condenatório no artigo 180, §1º, do Código Penal.

Portanto, conforme revelado na instrução processual, a conduta do 

acusado se amolda ao crime de receptação simples em “adquirir, receber, 

transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que 

sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a 

adquira, receba ou oculte” (artigo 180, caput do Código Penal).

Também constato que não se produziu prova suficiente para ensejar a 

condenação de Fabiano Taques.

- Do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90:

O acusado Fábio Taques cometeu o crime previsto no artigo 244-B da Lei 

n. 8.069/90, uma vez que atuou na prática criminosa com o adolescente 

Entony Enrique Ferreira da Silva Felix, adquirindo a motocicleta Honda 

Titan, cor vermelha, placa JYZ-0552 de origem ilícita, pelo valor de R$ 

400,00, muito inferior ao preço de mercado.

Isso porque “para a configuração do crime de corrupção de menores, 

atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz 

necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata 

de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a 

impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a 

manutenção do menor na esfera criminal” (REsp 1.127.954/DF, Relator 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 1/2/2012).

Nesse aspecto, a súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça:

 A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da 

efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

- Dispositivo:

Posto isso:
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i) julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar Fábio Taques 

(brasileiro, convivente, servente de pedreiro, inscrito no CPF n. 

027.584.061-10, portador da Carteira de Identidade RG n. 1986164-8 

SSP/MT, nascido aos 11.8.1989 em Cuiabá/MT, filho de Jocilene Amelia 

Taques, residente e domiciliado na Rua Curitiba, n. 135, Bairro Jardim 

Alvorada, Diamantino/MT) como incurso no artigo 180, caput, do Código 

Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90;

- improcedente a denúncia para absolver Fabiano Taques (brasileiro, 

casado, lavador, nascido aos 11.8.1989 em Cuiabá/MT, filho de Jocilene 

Amelia Taques, residente e domiciliado na Rua Quatrocentos e dez, 

Quadra 120, n. 10, Bairro Tijucal, Cuiabá/MT) o que faço com fulcro 

assente no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

- Aplicação da pena:

Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59, do 

Código Penal, passo a dosimetria da pena.

 - Primeira fase:

Inexistem elementos para influenciar a culpabilidade, antecedentes, 

conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e 

consequências.

Não há comportamento da vítima para ser analisado.

 Analisadas referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base 

em:

- artigo 180, caput, do Código Penal: 01 ano de reclusão e 10 dias multa;

- artigo 244-B da Lei n. 8.069/90: 01 ano de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a 

inocorrência de circunstância agravante ou atenuante.

 - Terceira fase:

 Não existem causas de aumento ou de diminuição a serem analisadas.

Do exposto, fixo a pena definitiva em:

- artigo 180, caput, do Código Penal: 01 ano de reclusão e 10 dias multa;

- artigo 244-B da Lei n. 8.069/90: 01 ano de reclusão.

Em decorrência do concurso material (artigo 69 do Código Penal) a pena 

final é de 02 anos de reclusão e 10 dias multa. Levando em conta a 

situação financeira do acusado fixo o valor do dia multa em um trigésimo 

do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

 - Regime inicial de cumprimento de pena:

Nos termos do artigo 33, § 2o., alínea c, do Código Penal, determino o 

aberto como regime inicial de cumprimento da pena.

- Substituição da pena:

O acusado merece a substituição de pena, nos termos do artigo 44 do 

Código Penal. Presente o primeiro requisito, qual seja, o objetivo, eis que a 

pena imposta na condenação é menor de 04 anos (inciso I). Presente o 

segundo requisito, qual seja, não é reincidente (inciso II). Presente o 

terceiro requisito, também subjetivo, eis que a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem 

como os motivos e as circunstâncias indicam que a substituição é 

suficiente (inciso III).

Em se tratando de acusado condenado a 02 anos de reclusão e 

observado o artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade imposta por uma de prestação de serviços à comunidade e outra 

de prestação pecuniária, devendo o acusado, pelo mesmo prazo da pena 

imposta, ficar à disposição de entidade assistencial para execução de 

tarefas gratuitas, cumpridas à razão de 01 hora por dia de condenação, 

fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho e pagar a 

importância correspondente a 01 salário mínimo para a APAE de 

Diamantino/MT. As demais especificações acerca da prestação de 

serviços e da prestação pecuniária serão fixadas no curso da execução. 

O valor da prestação pecuniária foi fixado levando-se em conta a 

capacidade econômica do acusado e a reprovabilidade do fato praticado.

Para a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, 

deverão ser observadas as regras contidas no artigo 46 do Código Penal.

 - Recurso em liberdade:

O acusado poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade, pois 

ausente elemento apto para decretar a prisão preventiva (artigo 312 do 

Código de Processo Penal).

- Disposições finais:

Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas e despesas 

processuais ante o seu escasso recurso financeiro.

Transitada esta sentença em julgado:

- expeça-se guia definitiva de execução de pena;

- oficie-se ao Instituto de Identificação deste Estado e ao Instituto de 

Identificação Cível e Criminal Nacional, bem como a Delegacia de Polícia 

Diamantino/MT e, ainda, ao Tribunal Regional Eleitoral, informando sobre a 

condenação.

P. R. I. C.

Diamantino/MT, 11 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104382 Nr: 306-15.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viturina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Olário Sampaio, Itala Samara 

Silva Sampaio, Valcirlei Silva Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Em Segredo de Justiça e sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita.

Recebo a inicial e seus respectivos documentos.

Vistas ao Ministério Público para manifestar-se nos autos.

Após, voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105782 Nr: 758-25.2016.811.0005

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFdS, CFdS, RFdS, RFdS, MDdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otacilio de Jesus Canuto - 

OAB:12633

 Autos nº. 758-25.2016.811.0005

Código nº. 105782

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Trata-se de ação de alimentos, ajuizada pelo rito especial, previsto na Lei 

nº. 5.478/68.

RECEBO a inicial em todos os seus termos e com sustentáculo na 

declaração de hipossuficiência acostada à fl. 08, DEFIRO o pedido de 

gratuidade processual, nos termos da Lei de Assistência Judiciária 

Gratuita (Lei n. 1.060/50).

No mérito, verifico que os documentos de fls. 11/14, denotam a 

legitimidade da parte autora em face da parte requerida, tendo em vista a 

prova pré-constituída que demonstra o vínculo entre as partes.

 Atendidos, pois, os requisitos indicados no artigo 2º da Lei 5.478/68, que 

prescrevem que o credor de alimentos dirigir-se-á ao Juízo competente, 

provando apenas o vínculo de parentesco com o requerido, o dever de 

prestar alimentos é líquido e certo.

 Assim, com base no artigo 4º da Lei 5.478/68, fixo os alimentos 

provisórios em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente, ou seja, no valor de R$440,00 (quatrocentos e quarenta 

reais), valor esse que deverá ser depositado e/ou transferido, até o dia 10 

de cada mês na conta de titularidade da representante dos menores.

Designo o dia 19 de maio de 2016 às 15h30min, para realização da 

audiência de conciliação.

Intime-se a parte autora, por meio de sua representante legal, cite-se e 

intime-se o requerido, advertindo todos que:

I – as partes devem comparecer à audiência, acompanhados de seus 

respectivos advogados;

II – o não comparecimento da parte autora resultará em arquivamento dos 

autos, e o não comparecimento da parte ré importará em revelia, além de 

confissão quanto à matéria de fato (artigo 7º da Lei nº. 5.478/68);

III – a contestação deverá ser apresentada em 15 (quinze) dias úteis, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 175 de 1095



ser contado a partir da realização de audiência, conforme o artigo 297 do 

Novo Código de Processo Civil - NCPC, sob pena de considerar-se 

verdadeiros os fatos narrados na inicial;

Caso sejam alegadas matérias preliminares ou juntados documentos na 

peça de contestação, abra-se, de imediato o prazo para impugnação (15 

dias).

Certifiquem-se as tempestividades das petições apresentadas nos autos.

No mais, DETERMINO que o feito processe-se em segredo de justiça.

 Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

 Diamantino – MT, 21 de março de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 118808 Nr: 2775-97.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regivaldo Marcio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo o Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, OAB /MT nº 14.783, na 

qualidade de patrono da parte denunciada para que No prazo de 

05(cinco)dias apresente o rol de testemunha para plenário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122493 Nr: 4347-88.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:18701/O

 Autos n. 4343-51.2017.811.0005.

I – Intime Dr. Roberson Siqueira de Melo, OAB 18701/O -MT, para 

apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias.

De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 17 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

 Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010236-18.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010236-18.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: LINCON BARELLA EXECUTADO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor incontroverso mediante alvará 

de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Outrossim, intime-se a 

parte executada para efetuar o pagamento do valor remanescente, no 

prazo de 05 dias sob pena de bloqueio. 3 – Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 22 de janeiro de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011809-62.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNER COUTINHO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8011809-62.2014.8.11.0005 REQUERENTE: WOLNER COUTINHO 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, 

etc. Remeta-se o recurso inominado à Turma Recursal, conforme 

determinação de id. nº. 6141579. Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-28.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA ALMEIDA KISZEGI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010300-28.2016.8.11.0005 REQUERENTE: TAINARA ALMEIDA KISZEGI 

DA SILVA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

decido. O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento 

antecipado da lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito 

com pedido de danos morais, em razão da não efetivação de matrícula na 

faculdade requerida por ausência de pagamento da primeira mensalidade, 

bem assim motivada pela inscrição indevida do nome da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Inicialmente, nota-se 

que o contrato aditivo indica de forma clara o desejo da autora de quitar 

suas mensalidades mediante financiamento estudantil, governamental ou 

privado, conforme id. 3998074, p.4. Dos autos, verifico que a parte 

reclamada comprovou a contratação do serviço fato gerador da dívida 

através de prints das telas do sistema interno e documentos referentes ao 

contrato de prestação de serviços educacionais celebrado com a autora, 

que originou a inscrição do nome desta nos órgãos de proteção ao crédito 

no valor de R$ 7.486,00 (id. 3998054, p. 2). Isto porque os referidos prints 

indicam que a autora cursou o primeiro semestre de 2014 na faculdade 

reclamada, pois houve, inclusive, lançamento de notas em diversas 

matérias. Ainda, conforme documento acostado no id. 3998158 a autora 

contratou e foi beneficiada por programa de financiamento governamental 

no valor de 100% das mensalidades (FIES), logo, afasta-se a alegação da 

autora de que por não ter adimplido a primeira mensalidade, não deveria 

haver cobrança pela prestação de serviços. O próprio termo aditivo do 

contrato de prestação de serviços faz prova em desfavor da autora já 

que aduz o seguinte na cláusula 1ª: “As partes acordam e reconhecem 

expressamente que a matrícula do CONTRATANTE ficará suspensa e 

condicionada ao seu efetivo pagamento ou à obtenção pelo 

CONTRATANTE de Financiamento Estudantil destinado ao custeio das 

mensalidades escolares do 1º semestre letivo de 2014”(id. 3998074, p.4). 

Infere-se, assim, que o pagamento da matrícula por parte da requerente 
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não era o único meio possível de efetivar a matrícula e iniciar o curso, 

contudo, igualmente era possível a inscrição com a obtenção de 

financiamento estudantil para cursar o 1º semestre letivo de 2014. Desta 

feita, considerando que a reclamada demonstrou que o “FIES” da autora 

foi contratado e estava ativo durante o primeiro semestre do ano de 2014 

(id. 3998158, p.1), e ressaltando as notas lançadas em nome da aluna, 

sendo que a formalização da desistência da matrícula somente veio a 

ocorrer em 04.06.2016 (exigência prevista no contrato na cláusula 4.10), 

vislumbro a legitimidade dos débitos cobrados por mensalidades durante o 

primeiro semestre do ano de 2014. Assim, a requerida trouxe elementos 

que caracterizam a contratação e fruição dos serviços educacionais pela 

parte autora, bem como a existência da dívida em relação à parte 

requerente, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, tendo a promovida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora 

foi devida. Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação 

da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial. Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Após o 

trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. 

P. I. C. Diamantino/MT, 19 de outubro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de outubro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-66.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido LOJAS AVENIDA para 

responder o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-13.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANUSA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida JANUSA para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-20.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0011592A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar a procuradora da recorrida JOELMA para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011735-76.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE BARBOSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida CLAUDETE para responder o 

recurso no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001700-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO NAKAYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO COSTA GONZALEZ OAB - PR57524 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1001700-06.2017.8.11.0005 REQUERENTE: HUGO NAKAYAMA 

REQUERIDO: MARCIO ANTONIO MACEDO Vistos, etc. 1 – Cumpra- se 

conforme deprecado, servindo de mandado a cópia. 2 – Após 

cumprimento, devolva-se a Comarca de origem com nossas homenagens. 

3 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000458-12.2017.8.11.0005 REQUERENTE: IRACI GOMES DE SOUZA 

REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. 1 - Promova a 

parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 22 de 

janeiro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-62.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDU BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010440-62.2016.8.11.0005 REQUERENTE: EDU BATISTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Considerando a improcedência do pedido, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-67.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MIOTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT0013868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010278-67.2016.8.11.0005 REQUERENTE: ROSA MIOTO SILVA 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de julgado, no 

prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, 

intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do 

julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 2017. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013979-41.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8013979-41.2013.8.11.0005 REQUERENTE: WALTER SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 22 de 

janeiro de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011933-79.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT0019509A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida DISMOBRAS para responder 

o recurso no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GELCI LANZARINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000716-22.2017.8.11.0005 REQUERENTE: GELCI LANZARINI REQUERIDO: 

BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte exequente pessoalmente, 

para que se manifeste quanto ao cumprimento do acordo no prazo de 5 

dias. Não havendo manifestação no prazo assinalado, tornem conclusos 

para extinção. Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-88.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIEDIMO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida A TELECOM para responder 

o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-68.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LENIMAR MARIA DAS DORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida A TELECOM para responder 

o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010557-53.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido SANDRO para responder o 

recurso no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-94.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SOUZA SILVA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010294-94.2011.8.11.0005 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA REQUERIDO: JOEL SOUZA SILVA 

Vistos, etc. Cumpra-se a determinação de id. 10913365, ficando o 

executado nomeado como depositário fiel do bem, conforme requerido 

pela parte Requerente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIANE RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimar o procurador do promovente para manifestar quanto o pagamento 

comprovado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010629-74.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CONCEICAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

Intimar a procuradora do promvente para manifestar quanto o pagamento 

comprovado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR ASSUNCAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido SALVADO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-81.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIR DE JESUS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT0011861S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

IAN MARCUS TUPINAMBA CALAZANS OAB - BA0045972A (ADVOGADO)

 

Intimar o procurador do promovente para manifestar quanto o pagamento 

comprovado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-71.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADILEISA DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido VIVO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-96.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar a procuradora do recorrido FAGNER para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014955-48.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR DA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da BV FINANCEIRA para providenciar o 

cumprimento do Oficio juntado no id 11218079.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012336-14.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER ALVARO PINHEIRO BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida OI MOVEL para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010457-40.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO AGRIPINO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida AMERCIEL para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-22.2017.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR RORATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESIEL SILAS DO PRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000813-22.2017.8.11.0005 REQUERENTE: VALDIR RORATO REQUERIDO: 

JESIEL SILAS DO PRADO Vistos, etc. 1 - Converto o julgamento em 

diligência para colheita de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas. 2 - 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de março de 

2018, às 15h30min. 3 - Intimem-se as partes para comparecimento à 

solenidade, consignando no mandado que a ausência do requerido 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da 

parte reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 

9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão arrolar 

testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo 

intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para intimação dentro 

do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDENEI GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000926-73.2017.8.11.0005 REQUERENTE: EDENEI GOMES NETO 

REQUERIDO: ERNANDES JOSE DE SOUZA Vistos, etc. 1 - Converto o 

julgamento em diligência para oitiva de testemunhas. 2 - Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 02 de março de 2018, às 13h00min. 3 

- Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, consignando no 

mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de 

dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000866-03.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANE FERREIRA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000866-03.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LORRANE FERREIRA 

GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: APARECIDA ALVES FERREIRA 

Vistos, etc. 1 - Converto o julgamento em diligência para oitiva de 

testemunhas. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

02 de março de 2018, às 13h30min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMO OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000826-21.2017.8.11.0005 REQUERENTE: FIRMO OLIVEIRA NETO 

REQUERIDO: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

Vistos, etc. 1 - Converto o julgamento em diligência para colheita de 

depoimento pessoal e oitiva de testemunhas. 2 - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02 de março de 2018, às 16h30min. 3 - 

Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, consignando no 

mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de 

dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010640-06.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT0011861S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLENICE DOS ANJOS ROSA (REQUERIDO)

BENJAMIN PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LUCIANO CASTELHANO OAB - MT0020486A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010640-06.2015.8.11.0005 REQUERENTE: WIRAN DA SILVA REQUERIDO: 

CLENICE DOS ANJOS ROSA, BENJAMIN PEREIRA DE BARROS Vistos, etc. 

1 - Converto o julgamento em diligência para colheita de depoimento 

pessoal e oitiva de testemunhas. 2 - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02 de março de 2018, às 14h30min. 3 - Intimem-se 

as partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado 

que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de 

dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-49.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ANDRUFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010081-49.2015.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE CARLOS ANDRUFE 
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REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte esclareceu que a petição do id. 3981990 foi 

protocolada por engano, sendo que, realmente, há acordo homologado 

com comprovante de depósito nos autos, conforme se extrai dos ids. 

3981932 e 3981944, p.1, de forma que ressai a perda do objeto e importa 

em extinção do processo com julgamento do mérito. Posto isso, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 04 de dezembro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011979-34.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON EDEZIO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data envio intimação para o patrono do 

requerente acerca da certidão constante na carta precatória ID 11312299

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010577-54.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL EDUARDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA DE BARROS OAB - MT0011421A (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V.H.D. DE OLIVEIRA ELETRO ELETRONICOS - ME (REQUERIDO)

 

Intimar o exequente para manifestar quanto carta precatoria devolvida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-51.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LAZZARI FANTIN (REQUERENTE)

Felipe Augusto Stüker (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido FELIPE para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido EMBRATEL para responder 

o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-98.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LOPES DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARIA DINALVA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA GLORIA DE ANDRADE SANTOS ME - ME (REQUERIDO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010608-98.2015.8.11.0005 

REQUERENTE: MARIA DINALVA FERREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA 

LOPES DE CARVALHO REQUERIDO: GIOVANA GLORIA DE ANDRADE 

SANTOS ME - ME Vistos, etc. Analisando-se os autos, observo que há 

divergência quanto ao endereço das partes informado nos autos, vez que 

o endereço constante na procuração, declaração de hipossuficiência, e 

na própria inicial, são divergentes. Além disso, verifica-se do Boletim de 

Ocorrência juntado que as partes informam que residem no Assentamento 

Nossa Terra, Nossa Gente, município de Nortelândia. Assim, é importante 

esclarecer onde de fato as Requerentes residem para fixação da 

competência territorial, bem como evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pelas reclamantes. Posto isso, intimem-se as partes 

reclamantes, através de seu patrono, bem como pessoalmente, para que 

apresentem, em 10 dias, comprovante de residência em nome próprio, tais 

como: contas de água, energia e telefone. Caso a conta esteja em nome 

do cônjuge ou companheiro a deve apresentar, em conjunto, a certidão de 

casamento ou declaração de união estável com firma reconhecida em 

cartório. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 06 de setembro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-18.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OZELIA NUNES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000143-18.2016.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA OZELIA NUNES DE 

LIMA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-97.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA REGINA ROGERIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010039-97.2015.8.11.0005 REQUERENTE: CASSIA REGINA ROGERIO 

PINTO REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Vistos 

etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-74.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010047-74.2015.8.11.0005 REQUERENTE: ANA ROSA TEIXEIRA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a 

teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-43.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010396-43.2016.8.11.0005 REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA 

MARQUES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte 

recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DILTON MARCELO KAUFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000382-85.2017.8.11.0005 REQUERENTE: DILTON MARCELO KAUFMANN 

REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso 

no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-62.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET CURITIBA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010009-62.2015.8.11.0005 REQUERENTE: FERNANDO DIAS SOARES 

REQUERIDO: NET CURITIBA Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-39.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECI MOREIRA VITOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010017-39.2015.8.11.0005 REQUERENTE: WALDECI MOREIRA VITOR 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte 

recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-53.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUALBERTO SANTANA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 
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OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010363-53.2016.8.11.0005 REQUERENTE: JOAO GUALBERTO SANTANA 

ROCHA - ME REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor 

do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-28.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010494-28.2016.8.11.0005 REQUERENTE: APARECIDA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MISSILENE MARINHO DE OMENA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000393-17.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MISSILENE MARINHO DE 

OMENA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor 

do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELI CIDRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000693-76.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOCIELI CIDRAL REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a 

teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-52.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON BARBOSA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010376-52.2016.8.11.0005 REQUERENTE: AIRTON BARBOSA 

CAVALHEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos etc. Recebo 

o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HALEFI DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000419-15.2017.8.11.0005 REQUERENTE: HALEFI DA SILVA GOMES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-95.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010022-95.2014.8.11.0005 REQUERENTE: MOISES BATISTA SILVA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor 

do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-81.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BASSI HUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010247-81.2015.8.11.0005 REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BASSI 

HUBER REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIZEL CEVIRIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000667-78.2017.8.11.0005 REQUERENTE: IVONIZEL CEVIRIANO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-25.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMAR CELSO GIACOBBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010533-25.2016.8.11.0005 REQUERENTE: CLEMAR CELSO GIACOBBO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL , CIELO S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011467-22.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRO ADIR VOIDALESKI EIRELI - ME (REQUERIDO)

JOSE DO CARMO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT0013645A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8011467-22.2012.8.11.0005 REQUERENTE: MARCOS APARECIDO 

RODRIGUES REQUERIDO: IVANDRO ADIR VOIDALESKI EIRELI - ME, JOSE 

DO CARMO DA SILVA Vistos. A parte reclamante pugnou pela desistência 

da interposição do Recurso Inominado e da demanda, conforme id. 

10909951– pag. 1-2 Ocorre que diante existência de sentença de 

improcedência proferida no id. 3822734 é inadmissível a homologação do 

pedido de desistência formulado pelo autor, com base no artigo 485, § 5º, 

do CPC que prevê que a desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. Desta feita, DEIXO DE HOMOLOGAR o pedido de desistência da 

ação para que haja a materialização dos efeitos da coisa julgada material. 

Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino/MT, 19 de 

dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONHARD JONATHAN FREITAS FALLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000020-49.2018.8.11.0005 REQUERENTE: LEONHARD JONATHAN 

FREITAS FALLER REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA 

Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor 

esclarecimento dos fatos. Isto porque, a simples alegação da parte autora 

de que não possui relação contratual com a empresa Requerida, por si só, 

não é suficiente para eximi-lo de qualquer responsabilidade. Além disso, 

verifico que o autor possui muitas outras inscrições, não havendo 

qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do processo, sendo 

prudente, neste caso, aguardar a instrução processual para melhor 

esclarecimento dos fatos. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo 

ser citada e intimada a reclamada para que compareça a audiência 

designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1001755-54.2017.8.11.0005 REQUERENTE: GILSON BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: FRANCISCO GOMES DA SILVA Vistos, etc. I. Analisando os 

autos, verifica-se que o reclamante requer, mediante concessão de tutela 

antecipada, o bloqueio administrativo pelo do Banco do Brasil (agência nº. 

3499-1) junto à conta poupança nº. 7027-0, variação 51, de titularidade de 

Francisco Gomes da Silva, em virtude de transferência realizada pelo 

requerente no dia 26/12/2017 de forma equivocada. II. Assim, 

considerando que a transação ocorreu junto ao Banco do Brasil, é 

imperioso que este figure no polo passivo da relação processual. III. Além 

disso, observo que a inicial não veio instruída com os documentos 

necessários e indispensáveis à propositura e recebimento da ação, uma 

vez que a parte reclamante não juntou comprovante de residência. A 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte reclamante. IV. Posto isso, Intime-se a parte 

reclamante para que emende a inicial e inclua o Banco do Brasil no polo 

passivo da demanda, bem como junte comprovante de residência, tais 

como: contas de água, energia e telefone, no prazo impreterível de 10 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Consigne-se que caso a conta 

esteja em nome do cônjuge ou companheiro a parte reclamante deve 

apresentar, em conjunto, a certidão de casamento ou declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório. V. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 22 de janeiro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012338-81.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8012338-81.2014.8.11.0005 EXEQUENTE: EDIVALDO DIAS EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 1 

– Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 

do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos 

moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação 

(art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 22 de janeiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012443-58.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALVES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA (EXECUTADO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8012443-58.2014.8.11.0005 EXEQUENTE: JULIO ALVES DA COSTA 

EXECUTADO: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA, IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 
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liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 - P.I.C. Diamantino, 22 

de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MORAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000108-24.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ROSINEI QUEIROZ 

REQUERIDO: MARCELO MORAES DOS SANTOS Vistos etc. Dispenso o 

relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

no artigo 355, II, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais por 

prejuízos advindos do contrato de locação celebrado com o requerido, na 

qual pretende a autora receber a quantia de R$ 4.519,99 (quatro mil e 

quinhentos e dezenove reais e noventa e nove centavos). Analisando os 

autos, verifico que a parte reclamada, embora citada mediante carta 

precatória (id. 10427782), não compareceu à audiência conciliatória, razão 

pela qual decreto a revelia, presumindo a veracidade da matéria fática 

narrada pela parte autora. Dessa forma, diante da presunção de 

veracidade das alegações constantes da inicial, bem como da inexistência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito 

da autora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: · CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento de R$ R$ 4.519,99 (quatro mil e quinhentos e 

dezenove reais e noventa e nove centavos), quantia que deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir da distribuição e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Desta forma, declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, a teor do que 

dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) dias, após o que, nada 

requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.I.C. 

Diamantino/MT, 19 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _____________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de dezembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001270-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001270-54.2017.8.11.0005 REQUERENTE: GEOVANY PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de 

reclamação, na qual sustenta o autor, em síntese, que adquiriu em 

09.08.2016 geladeira na loja requerida, pelo valor de R$ 3.900,00 (três mil 

e novecentos reais), no entanto, o produto apresentou defeito durante a 

garantia e em mais de uma oportunidade, razão pela qual pugna pelo 

deferimento de danos morais. Em contestação, a reclamada alegou que 

realizou os reparos no prazo legal, requerendo a improcedência da ação 

(id. 10474166). Diante da inexistência de preliminares, passo a julgar o 

mérito. De rigor a inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a ausência de falha na prestação dos seus 

serviços, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a inexistência da má prestação dos serviços 

decorrente da venda de produto adquirido por quantia expressiva que 

apresentou defeito em mais de uma oportunidade, fato que privou o autor 

do uso da geladeira adquirida, ônus que não se desincumbiu. Assim, 

denota-se que os problemas ocasionados na geladeira em questão 

decorrem de vício de qualidade, que frustrou o uso do bem pelo 

consumidor, de maneira restou incontestável o percalço realizado pelo 

autor para utilizar do bem adquirido e não refrigerador emprestado pela 

promovida, conforme nota fiscal, notificação extrajudicial e termos de 

coleta do refrigerador para envio à assistência técnica em 22.11.2016 e 

10.04.2017. Os elementos da responsabilidade estão, assim, 

caracterizados, vez que há nexo causal entre a conduta da requerida em 

comercializar produto que apresentou vício dentro do período de garantia 

e os danos causados ao autor, que ficou privado do produto essencial por 

sete dias, bem assim não pôde usufruir do bem adquirido por dois 

períodos, tendo que utilizar uma geladeira “emprestada” pela ré durante os 

reparos no produto defeituoso. No mesmo sentido se posiciona a 

jurisprudência, senão vejamos: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

VICIO DE PRODUTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GELADEIRA QUE APRESENTOU 

DEFEITO UM MÊS APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO DE GARANTIA. VICIO 

DE FABRICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSERTO DO 

PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, POIS SE TRATAR DE 

PRODUTO ESSENCIAL À VIDA COTIDIANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

RESTA FIXADO EM R$ 2.000,00, POIS ADEQUADO AS PECULIARIDADES 

DO CASO CONCRETO, e com observância aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito. DECADÊNCIA 

AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. prosseguimento do 

julgamento, nos termos do art. 1013, § 3º, do NCPC.SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DESCONSTITUÍDA 

RECURSO PROVIDO. (TJ RS, Processo 71007266364, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Comarca de Flores da Cunha, julgamento e publicação em 

28.11.2017) APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. 

DEFEITO EM REFRIGERADOR QUE A AUTORA GANHOU DE PRESENTE. 

PRODUTO ESSENCIAL. DEMORA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. 

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, NO CASO CONCRETO. VERBA 

INDENIZATÓRIA REDUZIDA.A prova produzida é suficiente à 

demonstração de falha na prestação do serviço e demora na resolução, 

tendo em vista se tratar a geladeira de bem essencial, cuja necessidade 

de funcionamento em perfeitas condições não se questiona. No caso, a 

demora no reparo de bem essencial causa transtornos que ultrapassam a 

esfera do mero dissabor, traduzindo-se, ademais, em desconsideração e 

desrespeito com a pessoa do consumidor. Nesse passo, é devida a 

indenização por danos morais. Redução, contudo, do valor fixado na 

sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ RS, Processo: 

70075368597, Relator: Eduardo Kraemer, Comarca de Santa Cruz do Sul, 

julgamento e publicação em 13.12.2017) Quando o consumidor é obrigado 

a procurar diversas vezes o comerciante, sem que o problema do 

aparelho eletrônico seja resolvido a contento, no prazo previsto no CDC, 

caracteriza-se dano moral. Veja que a expectativa daquele que adquire 

produto novo, por preço expressivo, é que o produto não apresente 

defeito e, em caso de algum problema, seja rapidamente resolvido com a 

troca do equipamento se for o caso de produto essencial, como é o 

refrigerador. No presente caso, claramente, deveria a ré trocar o 

equipamento e não simplesmente mandar a conserto produto que 

apresentou defeito por duas vezes e por longo lapso de tempo. Dessa 

forma, configurado o dano moral sofrido pela parte requerente, passo 

agora a analisar a respeito do quantum a ser estipulado a título de 

indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 
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inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, e correção monetária pelo 

INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por consequência, julgo 

extinto o processo com julgamento do mérito com fulcro no artigo 487, I do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios nessa fase processual (Art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino-MT, 19 de dezembro de 

2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino-MT, 19 de 

dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000863-48.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA MATILDE DIAS 

REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A autora 

ajuizou esta ação declaratória de inexistência de débito no valor de R$ 

800,00 (oitocentos reais), pugnando pelo deferimento de danos morais em 

decorrência da indevida manutenção do inscrição se seu nome órgãos de 

proteção ao crédito, conforme extrato coligido no id. 9013988, p. 2. Em 

defesa, a reclamada suscitou as preliminares de inaplicabilidade do CDC, 

não incidência de responsabilidade objetiva, inadequada concessão de 

gratuidade da justiça e proibição de enriquecimento sem causa e de 

exercício regular do direito. Rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração demonstrando que a parte goza da 

possibilidade de arcar com as custas judiciarias, o que não foi feito, e 

segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, taxas e 

honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 9.099/95. 

Por sua vez, deixo de apreciar as preliminares de inaplicabilidade do CDC, 

não incidência de responsabilidade objetiva, proibição de enriquecimento e 

de exercício regular do direito sem causa por constituírem matérias que se 

confundem com o mérito. Superadas as questões preliminares, passo a 

julgar o mérito. De início, a aplicação do CDC nestes autos não é apenas 

pacífica, mas também sumulada pelo STJ, já que segundo a súmula 294 do 

STJ o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições 

financeiras, que é a qualidade da requerida. Assim, aqui não se discute a 

relação jurídica entre cooperado e cooperativa, mas sim relação de 

consumo, visto que a o cheque especial e serviços de conta corrente 

configura serviços disponibilizados pelo Sicredi e, sendo a requerente 

afetada por estes serviços, torna-se consumidora por equiparação nos 

termos do CDC. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar que houve licitude na manutenção do nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito por mais de dois meses após o 

efetivo depósito quitando a dívida. A ré confessou a desídia em retirar a 

restrição do cpf em contestação onde consta que “Assim, por conta das 

disposições estatutárias é que a conta capital não foi paga de imediato, 

mas o valor ingressou na conta corrente em julho de 2017.” Tentando 

justificar a grave falha na prestação dos serviços ( id 9505844, p. 5) 

Desta forma, a promovida incorreu em ilícito ao manter o nome da autora 

no rol dos maus pagadores durante excessivo período, ainda que tenha 

havido a regular quitação da dívida, contrariando a jurisprudência pacífica 

do STJ que fixa o prazo de 05 dias úteis para a exclusão do nome dos 

devedores do SPC-SERASA após o pagamento da obrigação, in verbis: 

Súmula 548-STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em 

nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias 

úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. STJ. 2ª Seção. 

Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015. Partindo desse contexto, 

observo que a manutenção da restrição do nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito referente ao título 441758 é indevida, 

portanto, a exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se 

impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que 

apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto 

o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pela 

reclamante. Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê dos 

autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência dos 

pedidos contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, decorrente da inclusão indevida do 

nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a quantia de R$ 9.370,00 

(nove mil trezentos e setenta reais). Diante do exposto, rafitico a tutela de 

urgência deferida no id. 9039674 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.370,00 a título de danos morais, acrescido de juros de mora a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 19 de dezembro de 

2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 19 de dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000068-42.2017.8.11.0005
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000068-42.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOAO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O autor ajuizou esta reclamação argumentando que 

após ter adquirido dois guarda-roupas no mês de julho do ano de 2016 

mediante crediário próprio da loja requerida, não recebeu a mercadoria e 

teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

após o gerente da City Lar informar que não havia mais os móveis em 

estoque e que o contrato seria desfeito, razão pela qual pugna pelo 

deferimento de danos morais (id. 4666980, p. 1). O pleito de tutela de 

urgência foi indeferido no id. 4686789, p.1. Em defesa, a reclamada aduz 

que houve culpa exclusiva do autor, pois entregou os móveis em 

25.04.2016 e o procedimento adotado para a conclusão da entrega seria o 

retorno do autor à loja para agendar a montagem, no entanto, o 

promovente só teria voltado ao estabelecimento 09 meses após a compra 

e, por tal razão, a montagem não foi realizada, portanto, pugna pela 

improcedência da ação (id. 5039735). Quanto à nova defesa acostada no 

id. 5045390, de rigor desconsiderá-la, vez que com a apresentação da 

primeira contestação no prazo legal constante do id. 5039735 houve 

preclusão, de forma que se revela inadmissível a análise da segunda peça 

defensiva. Ante a ausência de questões preliminares, passo a julgar o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a licitude do procedimento realizado com o autor e a 

inclusão de restrição ao crédito em nome deste, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar que não incorreu 

em ilícito em relação a venda dos produtos realizadas ao autor, o que não 

se verifica. Isto porque, em que pese as alegações da reclamada, esta 

não apresentou qualquer prova, seja documental ou testemunhal, apta a 

comprovar a ausência de ilicitude nos procedimentos absurdos adotados 

para com o promovente, vez que o autor, além de não receber a 

mercadoria adquirida, foi cobrado pelos bens não entregues e, por fim, 

teve seu CPF negativado em razão da latente falha na prestação dos 

serviços da ré. Logo, diante dos elementos de provas juntados pelo autor 

e, em contrapartida, por não ter a ré desconstituído tais documentos, bem 

assim pelo fato de que em audiência de instrução a requerida sequer 

apresentou testemunhas ou trouxe preposto com conhecimento dos fatos, 

forçosa a presunção de veracidade da matéria fática aduzida pela parte 

promovente. A culpa verificada nos autos é gravíssima, com a empresa 

requerida não tendo entregue o produto vendido e ainda cobrado o valor 

do consumidor que não recebeu a compra e teve seu nome negativado. O 

ato ilícito (art. 186, do Código Civil) é praticado em desacordo com a ordem 

jurídica, violando direito subjetivo individual. Causa dano a outrem, criando 

o dever de reparar tal prejuízo (arts. 927 e 944, do Código Civil e art. 6º, 

VI, do Código de Defesa do Consumidor) seja ele moral ou patrimonial 

(Súmula 37 do STJ). Logo, produz efeito jurídico, só que este não é 

desejado pelo agente, mas imposto pela lei. Nesta linha, restou evidente a 

conduta ilícita da ré consistente em não entregar os móveis comprados 

pelo autor, bem assim por incluir indevidamente o nome deste nos órgãos 

de proteção ao crédito. Nesta linha, restou evidente a conduta ilícita da ré 

em inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção, portanto, a 

exclusão do nome do rol de inadimplentes é a medida que se impõe, 

restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam 

serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto o nexo 

causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pela reclamante. 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, decorrente da falha na prestação 

dos serviços e inclusão indevida do nome/CPF no cadastro de proteção ao 

crédito, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

indenização no valor de a título de danos morais, acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária 

pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação 

em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). 

Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto o 

projeto de sentença para homologação do juiz togado, nos moldes do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 19 de dezembro de 2017. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 19 de dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010298-92.2015.8.11.0005 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE BURIN 

REQUERIDO: RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A Vistos etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e Decido. A parte autora ajuizou esta reclamação 

argumentando que efetivou a compra de motor no valor de R$ 34.000,00 

(trinta e quatro mil reais) junto à requerida, conforme comprovante de 

depósito realizado em 12.12.2014 (id. 4118262), no entanto, a requerida 

não teria cumprido o prazo de 15 dias para a entrega da mercadoria, 

razão pela qual pugna pelo deferimento de danos materiais e morais. Em 

defesa, a reclamada suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, vez 

que a demora na entrega do produto ocorreu por culpa da fabricante e, no 

mérito, requereu a improcedência da ação (id. 4118364). Rejeito a 

preliminar suscitada pela requerida de ilegitimidade passiva, tendo em 

consideração que a relação jurídica que originou o suposto dano tem como 

partes a empresa autora e a promovida em sua atividade de 

comercialização de motores (art. 3º, do CDC), já que a questão principal 

da ação é a demora na entrega do produto vendido pela ré e, neste 

particular, esta é responsável objetiva e solidariamente pelos danos 

advindo do comércio de produtos, sendo devida a inclusão da ré para 

figurar no polo passivo. Analisada a questão preliminar, passo a julgar o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a licitude do procedimento realizado com o autor, 

incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição 
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do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte requerida 

demonstrar que não incorreu em ilícito em relação às medidas realizadas 

com o autor, o que não se verifica. Isto porque, em que pese as alegações 

da reclamada, esta não logrou êxito em desconstituir as alegações do 

autor, pois em Audiência de Instrução e Julgamento confirmou através de 

testemunha que o prazo inicialmente informado seria o de 15 dias para a 

entrega do produto adquirido em 12.12.2014, porém, após a compra, teria 

verificado que não havia disponível o motor por “falta de peças e férias 

coletivas da fabricante”. Ressalte-se que não há provas que apontem o 

contato da ré com o autor para estornar a venda, tampouco indicando o 

consentimento do autor em receber o motor em prazo superior ao 

estabelecimento quando da aquisição do produto. Logo, restou claro que a 

ré falhou na prestação dos seus serviços quando comercializou produto 

sem verificar a disponibilidade em estoque para a venda e, ainda, quando 

informou prazo ao consumidor que não foi cumprido, tendo em 

consideração que o autor recebeu o motor apenas em 02.02.2015 O ato 

ilícito (art. 186, do Código Civil) é praticado em desacordo com a ordem 

jurídica, violando direito subjetivo individual. Causa dano a outrem, criando 

o dever de reparar tal prejuízo (arts. 927 e 944, do Código Civil e art. 6º, 

VI, do Código de Defesa do Consumidor) seja ele moral ou patrimonial 

(Súmula 37 do STJ). Logo, produz efeito jurídico, só que este não é 

desejado pelo agente, mas imposto pela lei. Assim, entendo que a parte 

autora foi vítima de abalo moral pelo vício no procedimento realizado pela 

ré que realizou a venda sem conferir a viabilidade da entrega no prazo 

informado ao consumidor e sem averiguar a própria existência do bem em 

estoque, frustrando a confiança do consumidor na entrega do produto no 

prazo pactuado entre as partes, logo, ante as provas coligidas nos autos, 

o autor faz jus à reparação por dano extrapatrimonial. É evidente o nexo 

causal entre a conduta ilícita realizada pela ré e o prejuízo moral 

experimentado pelo reclamante que se viu desprevenido e frustradoao 

não receber o motor na data estipulada, restando evidente o abalo moral 

sofrido e não mero aborrecimento. Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No 

que tange ao pedido de lucros cessantes no valor R$ 20.942,00 (vinte mil 

e novecentos e quarenta e dois reais) formulados pelo autor, pontue-se 

que o dano material deve gozar de certeza, não se justificando a 

reparação do dano hipotético, uma vez que o objetivo da parte ao 

ingressar com a ação é obter a recomposição da efetiva situação 

patrimonial que tinha antes da ocorrência do dano. Assim, tenho que os 

danos materiais não foram comprovados, pois o autor não demonstrou 

que recebeu quantia menor da que mensalmente recebia pelo contrato de 

prestação de serviços coligido no id. 4118273, o que seria de fácil 

constatação mediante a juntada de extratos da conta bancária para 

recebimento indicada no aludido instrumento particular, de modo que 

improcede o pedido. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

com fulcro no artigo 487, I do CPC para CONDENAR a requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) indenização no valor de a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

P.I.C. Diamantino/MT, 19 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de dezembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-75.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE MARIA CALCIOLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CACIQUE S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES SOARES OAB - SP100186 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000803-75.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ELISABETE MARIA 

CALCIOLARI REQUERIDO: BANCO CACIQUE S/A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo 

com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Em sua inicial, a 

parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito no 

serviço de proteção ao crédito indevidamente em decorrência de dívida 

inexistente lançada pela reclamada (id. 8357050, p. 1/2), razão pela qual 

pleiteia a declaração de inexistência de débito e danos morais. Por sua 

vez, a reclamada alega, em resumo, que o valor inscrito é devido e 

inadimplido pela contratação de empréstimo consignado, pois as parcelas 

do negócio jurídico foram restritas a 30% dos vencimentos da autora por 

determinação do TJ/MT e, na medida em que houve a readequação das 

parcelas e ausência de pagamento da autora, a ré realizou a inscrição do 

nome desta no serviço de proteção ao crédito. Ao final, a ré informou que 

houve encerramento das atividades de empréstimo consignado do Banco 

Cacique aos consumidores em 16.05.2017, de forma que houve o perdão 

da dívida que a autora possuía com o banco, sendo que atualmente não há 

mais a referida anotação do nome da autora nos órgãos restritivos (id. 

10228619, p. 2). Diante da ausência de preliminares, passo ao exame do 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Isto porque, em que pese às alegações da reclamada, verifica-se a latente 

falha na prestação de serviços da ré ao ter inserido o nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito sem que lhe fosse oportunizado o reajuste 

do contrato de empréstimo consignado, fosse pelo aumento do número de 

parcelas, fosse pelo pagamento da parcela remanescente de forma 

diversa do desconto nos vencimentos da promovente. Nesta linha, inexiste 

qualquer elemento de prova que ateste que o requerido entrou em contato 

com a autora para que o empréstimo consignado fosse readequado ao 

vencimento desta após a decisão do TJ/MT, que determinou o desconto 

máximo de 30% a título de empréstimo sob a folha de pagamento de seus 

servidores, de forma que o reajuste contratual unilateral culminou na 

negativação indevida no nome da autora dos órgãos de proteção ao 

crédito. Partindo desse contexto, observo que a inscrição negativa 

decorrente da falha na prestação dos serviços da ré feita em 02.06.2013 

foi indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de inadimplentes é a 

medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da 

reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos advindos 

desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral 

experimentado pela reclamante. Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 
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tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente 

da inclusão indevida do nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a 

quantia de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais). Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no 

artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente os débito discutido 

nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 9.370,00 a título de danos morais, acrescido de juros de mora 

de 1 % ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo 

INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 19 

de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 19 de dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001398-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MENEZES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001398-74.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ROSANGELA MENEZES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante e a parte reclamada compuseram, id. 11115721 - pág. 1, 

HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 

22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001400-44.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante e a parte reclamada compuseram, id. 11115886 - pág. 1, 

HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 

22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012273-86.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO COSTA MAURIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT0017251A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8012273-86.2014.8.11.0005 REQUERENTE: FABIANO COSTA MAURIZ 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a 

parte reclamante e a parte reclamada compuseram, id. 10472622 - pág. 

1/3, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 

22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-31.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000405-31.2017.8.11.0005 REQUERENTE: EVA CONCEICAO DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante e a parte reclamada compuseram, id. 10763118 - pág. 1/2, 

HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 

22 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-05.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO VITALINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001228-05.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ADALBERTO VITALINO DE 

MORAES REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que houve transação nos autos (id. 10727438), 

HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino/MT, 22 de janeiro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 
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Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 22 de janeiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-28.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA ALMEIDA KISZEGI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010300-28.2016.8.11.0005 REQUERENTE: TAINARA ALMEIDA KISZEGI 

DA SILVA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

decido. O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento 

antecipado da lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito 

com pedido de danos morais, em razão da não efetivação de matrícula na 

faculdade requerida por ausência de pagamento da primeira mensalidade, 

bem assim motivada pela inscrição indevida do nome da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Inicialmente, nota-se 

que o contrato aditivo indica de forma clara o desejo da autora de quitar 

suas mensalidades mediante financiamento estudantil, governamental ou 

privado, conforme id. 3998074, p.4. Dos autos, verifico que a parte 

reclamada comprovou a contratação do serviço fato gerador da dívida 

através de prints das telas do sistema interno e documentos referentes ao 

contrato de prestação de serviços educacionais celebrado com a autora, 

que originou a inscrição do nome desta nos órgãos de proteção ao crédito 

no valor de R$ 7.486,00 (id. 3998054, p. 2). Isto porque os referidos prints 

indicam que a autora cursou o primeiro semestre de 2014 na faculdade 

reclamada, pois houve, inclusive, lançamento de notas em diversas 

matérias. Ainda, conforme documento acostado no id. 3998158 a autora 

contratou e foi beneficiada por programa de financiamento governamental 

no valor de 100% das mensalidades (FIES), logo, afasta-se a alegação da 

autora de que por não ter adimplido a primeira mensalidade, não deveria 

haver cobrança pela prestação de serviços. O próprio termo aditivo do 

contrato de prestação de serviços faz prova em desfavor da autora já 

que aduz o seguinte na cláusula 1ª: “As partes acordam e reconhecem 

expressamente que a matrícula do CONTRATANTE ficará suspensa e 

condicionada ao seu efetivo pagamento ou à obtenção pelo 

CONTRATANTE de Financiamento Estudantil destinado ao custeio das 

mensalidades escolares do 1º semestre letivo de 2014”(id. 3998074, p.4). 

Infere-se, assim, que o pagamento da matrícula por parte da requerente 

não era o único meio possível de efetivar a matrícula e iniciar o curso, 

contudo, igualmente era possível a inscrição com a obtenção de 

financiamento estudantil para cursar o 1º semestre letivo de 2014. Desta 

feita, considerando que a reclamada demonstrou que o “FIES” da autora 

foi contratado e estava ativo durante o primeiro semestre do ano de 2014 

(id. 3998158, p.1), e ressaltando as notas lançadas em nome da aluna, 

sendo que a formalização da desistência da matrícula somente veio a 

ocorrer em 04.06.2016 (exigência prevista no contrato na cláusula 4.10), 

vislumbro a legitimidade dos débitos cobrados por mensalidades durante o 

primeiro semestre do ano de 2014. Assim, a requerida trouxe elementos 

que caracterizam a contratação e fruição dos serviços educacionais pela 

parte autora, bem como a existência da dívida em relação à parte 

requerente, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, tendo a promovida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora 

foi devida. Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação 

da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial. Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Após o 

trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. 

P. I. C. Diamantino/MT, 19 de outubro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de outubro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 008/201 8

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO o Termo de Posse, Compromisso e Exercício, datado de 

22/01/2018, em razão da nomeação do servidor Antônio Pereira dos 

Santos Neto, para exercer, em comissão, o cargo de Gestor 

Administrativo 2, conforme a Portaria 006/2018, publicada no DJE nº 

10182,

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria 034/2016, de 26 de fevereiro de 2016, que 

designou a servidor a CLEIDE VIVIAN DE OLIVEIRA NEVES, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 9157, para exercer, em comissão, o cargo de 

Gestora Administrativa 2, a partir de 22 de janeiro de 2018.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 22 de janeiro de 201 8.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Ju iz de Direito Diretor

PORTARIA Nº 007/201 8

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO o Termo de Posse, Compromisso e Exercício, datado de 

22/01/2018, em razão da nomeação da servidora Cleide Vivian de Oliveira 

Neves, para exercer, em comissão, o cargo de Gestor Geral de 3ª 

Entrância, conforme a Portaria 005/2018, publicada no DJE nº 10182,

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR o artigo 3º da Portaria 022/2008, de 31 de janeiro de 

2008, que designou a servidor a SANDRA CRISTINA COUTINHO, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 7475, para exercer, em comissão, o cargo de 

Gestor Geral de 3ª Entrância, a partir de 22 de janeiro de 2018.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 22 de janeiro de 201 8.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Ju iz de Direito Diretor

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003424-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DESTE JUÍZO (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 191 de 1095



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003424-46.2017.8.11.0037 AUTOR: MARIA DE JESUS GOUVEIA DA 

SILVA RÉU: DESTE JUÍZO Vistos, etc. Dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 172122 Nr: 6326-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHB, EDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de Execução de Alimentos, em que as partes pactuaram acordo.

É o relato. Decido.

Recebo a inicial e defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

da Lei 1.060/50.

Quanto ao pedido inicial, sendo a pretensão consensual, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada 

entre as partes.

 Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Publicada e registrada no sistema.

Transitada em julgado, expeçam-se os documentos necessários.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 70567 Nr: 2878-52.2010.811.0037

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRL, WRDA, BRDA, LGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAPF, IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ORSOLIN FURLAN - 

OAB:13418/MT, Fábio Gonçalves Lacerda - OAB:13305, PATRICIA 

LUCIANA GARGANTINI VIEIRA - OAB:MT 13.049, REJANES DELI ZEN 

VISNIESKI - OAB:MT/4927B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a maioridade dos requerentes, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e determino seu arquivamento 

com as cautelas de estilo.

Ciência somente à parte autora, vez que a parte ré sequer foi citada (f. 

89/92).

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 46901 Nr: 2335-54.2007.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRM, VRG, MRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a suspensão do processo, conforme solicitado à f. 89.

Transcorrido o prazo, intimem-se a inventariante para conferir 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias.

Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137827 Nr: 8899-05.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSN, RDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a exequente e o executado não foram localizados, 

intime-se o procurador constituído pela exequente e dê-se vista à 

Defensoria Pública, a fim de que informem o atual paradeiro das partes e 

requeiram o que entender de direito, no prazo de dez dias.

Após, manifeste-se o Ministério Público e venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 162284 Nr: 1371-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTPDS, JKPDS, APPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Não obstante o feito ter sido remetido concluso sem a juntada das 

certidões emitidas nos mandados de f. 51/52, atendendo aos princípios da 

economia e celeridade processual, colaciono as certidões disponibilizadas 

pelos oficiais de justiça no sistema Apolo.

Verifico que o executado não foi encontrado, razão pela determino a 

intimação da exequente para manifestar, no prazo de dez dias, a fim de 

conferir prosseguimento ao feito.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 182634 Nr: 240-02.2017.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIOLE ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BENEDETI MACHADO - 

OAB:MT/21123/O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 Código nº 182634.

Vistos etc.

Apense-se o feito em exame aos autos de código n° 167552.

Intime-se a inventariante e os demais herdeiros do inventario de cód. 

167552 para manifestarem se concordam ou não com a presente 

habilitação de crédito, nos termos do art. 642, § 2° do CPC, valendo o 

silêncio como concordância tácita.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 03 de fevereiro de 2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 3206 Nr: 1593-44.1998.811.0037

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAT, TdCLT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho estes autos para expedição de matéria imprensa, com a 

finalidade de intimar a parte requerente, acerca do desarquivamento 

destes autos, para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena do retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 3208 Nr: 1594-29.1998.811.0037

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAT, TdCLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho estes autos para expedição de matéria imprensa, com a 

finalidade de intimar a parte requerente, acerca do desarquivamento 

destes autos, para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena do retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 36511 Nr: 4457-11.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDAC, EGADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE BARROS NETO - 

OAB:8841 - B

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida por Alef Gabriel de 

Abreu Cebalho, neste ato representado por sua genitora, Sra. Érica 

Grasiela Abreu do Prado, em desfavor de Vanildo Catarino Cebalho, todos 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresenta petitório às fls. 173, apresentando alguns 

requerimentos.

No entanto, compulsando os autos verifico que o beneficiário da presente 

execução já é maior de idade, possuindo atualmente 22 (vinte e dois) 

anos. Diante disso, intime-se o jovem, pessoalmente, para se manifestar 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito, em 48 (quarenta e oito) 

horas, devendo em caso positivo, regularizar a representação processual.

Em caso positivo, logo após manifestação, venham-me imediatamente 

conclusos.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 109085 Nr: 8284-20.2011.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de f. retro e designo audiência de conciliação e instrução 

para o dia 21/02/2018 às 16h30min.

Intimem-se. Cientifique-se a Defensoria Pública. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 164533 Nr: 2457-52.2016.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:MT/12990, 

LEONARDO SCHMIDT BARROS - OAB:MT/ 12020/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 Ante o exposto, considerando a vontade de ambas as partes, CONCEDO 

A TUTELA ANTECIPADA e DECRETO O DIVÓRCIO do casal Abine Silvino 

da Silva e Juliany Rodrigues da Costa, reservando qualquer discussão 

sobre a partilha de bens, guarda e alimentos para o seguimento do 

feito.Expeça-se mandado de averbação, consignando que o cônjuge 

virago voltará a utilizar o nome de solteira, devendo a mesma providenciar 

os meios necessários para sua apresentação ao Cartório competente.No 

tocante à partilha de bens e aos alimentos definitivos em favor da filha 

menor do casal, intimem-se as partes para que apresentem as provas que 

pretendem produzir, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.Designo 

audiência de conciliação e instrução para o dia 17/05/2018, às 

15h30min.Intimem-se as partes e cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 182634 Nr: 240-02.2017.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIOLE ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BENEDETI MACHADO - 

OAB:MT/21123/O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 Código nº 182634.

Vistos etc.

Apense-se o feito em exame aos autos de código n° 167552.

Intime-se a inventariante e os demais herdeiros do inventario de cód. 

167552 para manifestarem se concordam ou não com a presente 

habilitação de crédito, nos termos do art. 642, § 2° do CPC, valendo o 

silêncio como concordância tácita.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 03 de fevereiro de 2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 182634 Nr: 240-02.2017.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIOLE ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BENEDETI MACHADO - 

OAB:MT/21123/O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 Código nº 182634.

Vistos etc.

Apense-se o feito em exame aos autos de código n° 167552.

Intime-se a inventariante e os demais herdeiros do inventario de cód. 

167552 para manifestarem se concordam ou não com a presente 

habilitação de crédito, nos termos do art. 642, § 2° do CPC, valendo o 
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silêncio como concordância tácita.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 03 de fevereiro de 2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 199711 Nr: 8377-70.2017.811.0037

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PSDS, MSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a inicial e determino que o processo prossiga em segredo de 

justiça. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Em que pese o autor informar que o adotando está de acordo com o pleito, 

designo audiência para o dia 27/02/2018, às 13:50 horas para verificar 

eventual consentimento do adotando.

Não obstante, tratando-se de ação de adoção, verifico que os pais 

biológicos deveriam constar no polo passivo, razão pela qual determino 

que a parte autora seja intimada para regularizar o vício, incluindo e 

qualificando os pais biológicos no polo passivo. Após, citem-se para que, 

querendo, contestem a ação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 165940 Nr: 3140-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSS, NSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA SILVA 

PARREIRA - OAB:MT 19416

 Vistos, em correição.

Primeiramente, certifique-se quanto à intimação da parte autora, bem como 

o decurso do prazo para apresentar impugnação à contestação.

Considerando o relatório de estudo psicossocial acostado às f. 119/124, 

defiro o pedido ministerial de f. 124-v.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 03/05/2018, às 

15h00min.

Intimem-se as partes, sendo o requerido por Carta Precatória.

Oficie-se, outrossim, ao CREAS requisitando a realização de visita 

domiciliar na residência da genitora, bem como agendamento de 

atendimento psicológico para a criança Avlin Sara Silveira Silva, diante da 

suspeita de abuso sexual pelo companheiro da vó materna, advertindo-se 

quanto à necessidade da juntada dos relatórios de atendimento.

Por conseguinte, indefiro os pedidos formulados às f. 125/126, eis que o 

estudo psicossocial já foi realizado, sendo constatado que a criança se 

encontra bem residindo com a genitora, que não mais convive no mesmo 

lar com a avó e seu companheiro, suspeito de abusar a criança.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 182634 Nr: 240-02.2017.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIOLE ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BENEDETI MACHADO - 

OAB:MT/21123/O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 Vistos em correição.

 Processo em ordem.

Primavera do Leste/MT, 07/11/2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000303-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIANE RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000303-73.2018.8.11.0037 REQUERENTE: EVA APARECIDA RIBEIRO 

REQUERIDO: THIANE RIBEIRO Vistos, etc. Recebo a inicial, e defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça. No tocante ao pedido de tutela de 

urgência para curatela provisória, entendo que merece deferimento. 

Destaco o art. 300, do CPC: A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito 

está satisfeita a medida que a incapacidade do interditando para assumir 

responsabilidades da vida civil e sua incapacidade de viver só e cuidar de 

si mesmo foram atestadas por profissional médico (ID 11350256). Assim, 

entendo que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela 

estão atendidos, fazendo-se imperativa a concessão da tutela provisória 

pleiteada. A requerente, irmã da interditanda, se mostra legitimada para 

interpor a medida, conforme estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição 

pode ser promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum 

parente próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” Desse modo, nomeio 

a requerente curadora provisório de sua irmã, a qual deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizada, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens da interditanda, inclusive para fins de eventual recebimento dos 

benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, ficando o 

curador nomeado fiel depositário dos valores porventura recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e seguintes. 

Para posterior análise meritória do feito para uma decisão definitiva, 

determino a realização de prova técnica quanto à capacidade da 

interditanda. Para tanto, oficie-se à Secretaria de Saúde Municipal para 

que indique um médico que possa realizar a perícia ora determinada, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após a indicação do médico, intime-se para que 

agende a data da perícia, que deverá ser incluída dentro de seu 

agendamento de consultas realizadas pelo SUS, devendo responder aos 

quesitos de praxe e aos indicados pelas partes. Intimem-se as partes para 

apresentarem quesitos no prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não o 

tenham feito. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 20 

(vinte) dias, após a data da realização do exame. Além disso, designo 

audiência de entrevista para o dia 06/06/2018 às 14h00min. Sem prejuízo, 

proceda-se à realização de estudo psicossocial pela equipe 

multidisciplinar do Juízo, devendo o laudo ser juntado no prazo de 20 

(vinte) dias. Dê-se vista ao Ministério Público. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4997 Nr: 2-91.1991.811.0037

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES LORENZZON, VOLNEI LORENZZON, ROSANA 

LORENZZON, SIDNEI LORENZZON, CLODINEI LORENZZON, ELISIANA 

LORENZZON DE OLIVEIRA, ARLEI LORENZZON, EDINEI LORENZZON, 

EVONEI LORENZZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7.440/MT, DAISY APARECIDA TESSARO - OAB:MT 

2441, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162-MT

 Processo nº 2-91.1991.811.0037 (Código 4997)

Ação de Execução

Exequentes: Ires Lorezzon e Outros

Executada: Tema Aviação Agrícola Ltda

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de cumprimento da 

ordem de penhora online, em razão de insuficiência de saldo, consoante 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores anexo.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.513/515).

Às providências.

 Primavera do Leste (MT), 12 de dezembro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 42373 Nr: 4778-12.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE SANTANA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR CALASANS DA 

SILVA - OAB:6410/MT

 (...)Por essa forma, em que pese a excepcionalidade da medida proposta, 

julgo legítima a pretensão do credor em obter esclarecimentos, mediante 

requisição judicial, sobre o cadastro patrimonial do devedor, visto que 

“esgotados os meios para localização dos bens do executado, é 

admissível a requisição, através do Juiz da execução, de informações à 

Receita Federal, face ao interesse da justiça na realização da penhora” 

(Resp n° 161.296/RS, Rel. Peçanha Martins, DJU 08.05.2000).Destarte, 

autorizo a requisição de informações à Receita Federal, na forma 

postulada (fls.110), via sistema INFOJUD.Aportando a resposta 

respectiva, arquive-se em local reservado, em pasta própria, física ou 

eletrônica, cientificando-se a parte exequente de seu conteúdo e 

certificando no processo essa ocorrência, nos termos do artigo 477 da 

CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC. Outrossim, autorizo a pesquisa e inclusão no Sistema 

RENAJUD.Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de 

cumprimento da ordem de penhora online, em razão de insuficiência de 

saldo, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

anexo.Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para indicar 

bens passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão 

do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civi l .Expirado o prazo, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 12 de dezembro de 

2017.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 46266 Nr: 1815-94.2007.811.0037

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA, RAIMUNDA ARAÚJO 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA, CLAUDIR 

TADEU AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:MT 9747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 07 de março de 2018, às 15h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120888 Nr: 3380-83.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCÁDIA BENDER HERBERTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JOSÉ SEGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ 

- OAB:4193-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 07 de março de 2018, às 16h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121784 Nr: 4306-64.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMPERMAT COMÉRCIO INDÚSTRIA 

IMPORTAÇÃO DE VIDROS LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JOSÉ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15013, LEONICIO DOS REIS SALES - OAB:5896MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123340 Nr: 5887-17.2013.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZANONI, NELCY DE MELLO ZANONI, PAULO 

ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO LUVIZOTTO - OAB:PR/ 

43.069, JULIO BROTTO - OAB:, Willian Ricardo Mello Zanoni - 

OAB:OAB/PR 66404, WILLIAN ZANONI - OAB:PR/ 66404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 
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QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 14 de março de 2018, às 14h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30630 Nr: 2859-56.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remígio Luis Andreola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49538 Nr: 4908-65.2007.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOCLESIO KESTRING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO SOLER DO AMARAL 

JUNIOR - OAB:172787/SP, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:MT/10.320-B, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT

 Intimar as partes para se manifestarem acerca do cálculo de fls. 231, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54100 Nr: 1650-13.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALIOMAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SCHOMMER 

- OAB:10.311-A, NERI PAULO ZANETTE - OAB:10310/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestações do executado acerca 

da indicação da localização dos veículos. Intimo a parte autora para 

requerer o que entender de dirteito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68947 Nr: 1256-35.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimar a parte EXECUTADA para pagamento do valor da condenação, em 

15 (quinze) dias, sob pena da multa de 10%, nos termos do art. 523, § 1º 

do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70087 Nr: 2395-22.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSB, LSB, LUCENI SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CARAZINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUSTRIA DE OLIVEIRA MENDES 

- OAB:15.267-A, EMELIN MIRELA R. DE OLIVEIRA - OAB:12.535-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:3546/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Considerando que no dia 07 de fevereiro de 2018 a MM. Juíza de Direito 

desta Vara, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, estará em usufruto de 

compensatória, redesigna-se a audiência para o dia 22 de fevereiro 2018, 

às 13h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122352 Nr: 4886-94.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Izidio da Silva, VANIA STRUBE VILELA 

IZIDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:MT 6.755, SERGIO PAGANOTTO - OAB:MT 12.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, JOICYLNE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 07 de março de 2018, às 13h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124254 Nr: 6823-42.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZANONI, NELCY DE MELLO ZANONI, PAULO 

ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO LUVIZOTTO - OAB:PR/ 

43.069, JULIO BROTTO - OAB:, WILLIAN ZANONI - OAB:PR/ 66404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 
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DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 14 de março de 2018, às 14h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169680 Nr: 5093-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAM SORAYA SHIMIZU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:MT/17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: DESCONHECIDO, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2981 Nr: 112-17.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA FRANÇA MONTORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA FRANÇA MONTORO - 

OAB:MT 20871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:MT/4729-A

 Processo nº 112-17.1996.811.0037 (Código 2981)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Mariana França Montoro

 Executado: Banco Itaú S/A

 Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores anexo.

Intime-se a parte executada para manifestar-se sobre a constrição 

bancária (Prov.nº 04/2007-CGJ).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 12 de dezembro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2981 Nr: 112-17.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA FRANÇA MONTORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA FRANÇA MONTORO - 

OAB:MT 20871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:MT/4729-A

 Processo nº 112-17.1996.811.0037 (Código 2981)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Mariana França Montoro

 Executado: Banco Itaú S/A

 Vistos etc.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.240).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 11 de dezembro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 17475 Nr: 2508-88.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME, NEDI SUCOLOTTI 

CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, METRO 3 - 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:MT/4111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 Processo nº 2508-88.2001.811.0037 (Código 17475)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Crespani e Sucolotti Ltda e Neidi Sucolotti

Executados: Banco do Brasil S/A e Empresa Metro 3-Construção e 

Incorporação Ltda

Vistos etc.

Mantenho a decisão objurgada por seus lídimos fundamentos.

Intime-se a parte credora para proceder regularmente o requerimento de 

cumprimento de sentença, em 15 (quinze) dias, consoante determinação 

judicial derradeira (fls.598), sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de novembro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121661 Nr: 4171-52.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SALLES DALCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOMEDES LINDOLFO 

FREITAS NETO - OAB:9277/MT

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 197 de 1095



DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 07 de março de 2018, às 16h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129632 Nr: 2420-93.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ SOUZA PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR ALEGRE BRITES - ME (PNEUS 

IPORA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 07 de março de 2018, às 13h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004331-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO 08470253816 (EXECUTADO)

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça - ID 10255010 - 

requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004378-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINCLAIR SAUL QUINTAS (EXECUTADO)

QUINTAS TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar no prazo legal sobre a certidão do oficial de Justiça - ID 

10246553- que restou negativa.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001560-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT0023046A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça - ID 10456187.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168104 Nr: 4281-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO EBERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELTON LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA TERNES - 

OAB:286443

 Visto,

Trata-se de Ação de Embargos á Execução proposta por Elielton Laurindo 

da Silva contra Juliano Eberle, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e a 

extinção do processo, bem como a desistência do prazo recursal 

(p.144/149).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas 

partes e a renuncia ao prazo recursal, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o 

presente feito, com resolução do mérito, em consonância com o artigo 

487, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Custas e taxas pagas (p.140).

Honorários conforme convencionados entre as partes.

Translade-se cópia ao processo de execução código 168104.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23563 Nr: 556-06.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON VALDIR MILANESI, MARCIA ADRIANE 

KETZER MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, 

TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA CLARO ALLAGE 

- OAB:4200/MT, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para apresentar os dados bancários para fins de cumprimento da decisão 
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de fls. 202, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 64734 Nr: 4484-52.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABOR ASSESSORIA JURÍDICA E 

CONTABILIDADE EM GERAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117752 Nr: 8341-04.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR SANTO VENTURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126154 Nr: 8720-08.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME, FRANCISCO LEANDRO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição,

 Defere-se o pedido de p.53.

 Expeça-se citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias, atente-se aos 

requisitos do artigo 232 do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Em consonância com o artigo 9º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeia-se como curador especial da parte executada a Defensoria 

Pública desta comarca.

 Cientifique-se o curador, para no prazo legal se manifestar.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164566 Nr: 2472-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J E GRANITOS E MARMORES LTDA - ME, 

JUSSARA BEATRIZ DOS SANTOS, SERGIO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Visto,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE interposta por BANCO BRADESCO S/A contra J E 

GRANITOS E MARMORES LTDA; JUSSARA BEATRIZ DOS SANTOS e 

SERGIO CANDIDO DA SILVA, todos qualificados.

Recebeu-se a inicial e determinou-se a citação dos executados (p. 25), os 

quais se quedaram inertes (p. 31).

A parte exequente solicitou mandado de busca e apreensão, o qual restou 

infrutífero por não ter sido encontrado bens passíveis de penhora (p. 

35/41).

Intimou-se o exequente para se manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça (p. 42), o qual requereu a penhora de ativos financeiros em nome 

dos executados, a qual resultou parcialmente frutífera (p. 43/47).

Na sequência, o exequente requer a desistência da ação e a extinção do 

feito em razão do pagamento referente à atualização do contrato pactuado 

(p. 48).

Intimaram-se os executados para se manifestarem sobre o pedido de 

desistência (p. 49/51), os quais concordaram, requerendo o levantamento 

dos valores bloqueados em p. 46/47.

 É o relato. Decide-se.

Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes nesses 

fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e taxas pagas (p. 22v/24).

Salienta-se que eventuais custas finais do processo ficarão a cargo dos 

executados e em caso de inadimplemento, proceda-se a anotação à 

margem da distribuição.

 Determina-se o levantamento dos valores bloqueados em p. 46/47, 

atentando-se aos dados bancários constantes a p. 52.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17772 Nr: 2624-94.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULCHING SIX DO BRASIL - IND. E COM. DE 

CORRETIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA E CONFECÇÕES SONORA LTDA, 

OSVINO BAZOTTI, GEMA ANSELMINI BAZOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Augusto Grellert - 

OAB:OAB/PR 38.282, DEMÉTRIO BEREHULKA - OAB:13822, JOEL 

FERREIRA LIMA - OAB:24350/PR, MARCIA REGINA DOS SANTOS 

MACHADO - OAB:44.237/RS, PAULO HENRIQUE BEREHULKA - 

OAB:356640 -PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22585 Nr: 3622-28.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARSO ANDREI GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, Marlon César Silva 

Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 135267 Nr: 6986-85.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CESAR PEREIRA DA SILVA, 

ERONILDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 

15878-O, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 143645 Nr: 1462-73.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP, 

CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, PATRICIA CABRAL FERNANDES 

MONTAGNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798

 (...)Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos 

aqueles delineados na inicial e na contestação.Outrossim, de acordo com 

o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e 

juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 05/04/18, 

às 15h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na 

sede do fórum.Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.Não havendo acordo, intimem-se 

as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informarem se possuem provas 

a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, valendo 

o silêncio pela inexistência.Caso não tenham provas a produzir, 

esclareçam se entendem que o processo em exame demanda alguma das 

hipóteses de julgamento conforme o estado do processo (artigos 354, 355 

ou 356 do CPC/2015). Em caso de inercia do autor, intime-o novamente na 

pessoa de seu advogado, para manifestar se ainda possui interesse no 

feito, sob pena de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido o 

prazo, em caso de inercia, certifique-se e intime-se a exequente 

pessoalmente, no mesmo prazo, sob pena de extinção.Decorrido prazo 

sem manifestação, certifique-se e intime-se o requerido, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §5º, 

do CPC.Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) 

dias, caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se 

torna estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 165112 Nr: 2719-02.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - 

OAB:MT/18839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 173391 Nr: 6991-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO D AMICO MADI, Moacir Dallacorte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18555

 Visto,

Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

- Sicredi contra Renato D Amico Madi e Moacir Dallacorte, todos 

qualificados.

As partes aditaram o acordo anteriormente pactuado e requerem a 

homologação e suspensão do processo (p.69/70).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Determina-se a suspensão do processo até 28/10/2017, nos termos do 

artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de Processo 

Civil.

Honorários sucumbenciais conforme convencionado.

 Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, após, 

concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001670-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLIA BASARGIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT0019649A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001670-69.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: OLIA BASARGIN EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Antes de analisar os pedidos de 

pagamento de prestação de serviços referente aos meses de outubro e 

novembro, intime-se a empresa QUALYCARE para, no prazo de 10 (dez) 

dias, justificar o motivo de na nota fiscal do mês de outubro ter sido 

cobrado o valor de R$ 20.370,00 (vinte mil, trezentos e setenta reais) e no 

mês de novembro ser de R$ 20.760,00 (vinte mil, setecentos e sessenta 

reais), tendo em vista que a diferença nos meses indicados é de apenas 

01 (um) dia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2017. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108258 Nr: 7420-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA CRUZ FLORENCIO - ME, SANDRA 

CRUZ FLORENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA CARVALHO 

COSTA DIAS - OAB:1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (Trinta) dias

 AUTOS N.º 7420-79.2011.811.0037 – cod. 108258

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

EXECUTADO(A, S): SANDRA CRUZ FLORENCIO - ME e SANDRA CRUZ 

FLORENCIO

CITANDO(A, S): Executados(as): Sandra Cruz Florencio - Me, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Bento Gonçãlves, Nº 22, Bairro: Centro, 

Cidade: Primavera do Leste-MT e Executados(as): Sandra Cruz Florencio, 

Cpf: 94094071920 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Bento 

Gonçalves, Nº 22, Bairro: Centro, Cidade: Primavera do Leste-PR, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/05/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 655,04

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) Representante Legal do executado(a, s) 

acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida.

RESUMO DA INICIAL: “O Exequente é, em relação ao Executado, credor da 

quantia líquida, certa e exigível de R$ 655,04(Seiscentos e cinquenta e 

cinco reais e quatro centavos) , referente a débitos relativo ao período 

2011, como se pode compulsar da inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 028, 

lavrado em 20/01/2011, no livro nº 124, às fls. 28, referente ao Processo 

Administrativo nº 5625/06 do Auto de Infração nº 64038, conforme 

Advocacia-Geral da União, Procuradoria-Geral Federal da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso. Assim, forte no que preceitua o art. 8º 

da Lei nº 6.830/80 e, subsidiariamente, no disposto pelo inciso VI do art. 

585 e demais disposições do CPC, requer digne-se a citação do 

Executado.”

DVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, ___Idelbrando Silva de Oliveira, Técnico 

Judiciário, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 12 de dezembro de 2017.

Vera Maria Signori

Gestora Judicial

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135092 Nr: 6861-20.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO ELIAS VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, defiro o pedido de perícia contábil.

Importante ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte 

beneficiária da justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de 

Processo Civil:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento 

dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão 

final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido 

condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos 

valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor 

público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 

responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 

gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do 

fundo de custeio da Defensoria Pública.

Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, 

como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil).

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64643 Nr: 4425-64.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARI SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão retro, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66505 Nr: 6349-13.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JÚNIOR - 

OAB:MT/7044-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607

 Processo nº 6349-13.2009.811.0037 (Código 66505)

Vistos em correição.

Sobre a petição de fl. 292, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103891 Nr: 2831-44.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR COMBUSTÍVEIS CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DE 

MENDONÇA - PROC.FEDERAL - OAB:11.929/DF, MARIA CRISTINA DE 

CARVALHO RAMOS - PROCURADORIA FEDERAL - OAB:MT.1903427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13375/MT

 Ante o exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO DE REDIRECIONAMENTO DA 

EXECUÇÃO em face do coobrigado DANIEL LOCATELLI.Intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com 

juros, multa de mora e encargos ou garanta a execução, conforme 

preceitua o artigo 8º da Lei 6.830/80. Frustrada a citação na forma 

requerida, intime-se, desde logo, a parte exequente para manifestação, em 

05 (cinco) dias, expedindo-se o necessário para nova tentativa de citação 

na forma requerida, desde que fornecidos os meios respectivos e 

observada a escala legal de preferência para aperfeiçoamento do ato.Não 

sendo efetuado o pagamento, nem garantida a execução, proceda-se a 

penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, bem 

como, desde logo, a avaliação de tais bens, devendo o valor constar no 

auto de penhora, conforme determina o artigo 13 da Lei 6.830/80.Efetivada 

a penhora ou o arresto, providencie-se o registro, se for o caso (artigo 14 

da Lei n°. 6.830/80), e a avaliação dos bens penhorados ou arrestados, 

assim como o polo executado, que poderá impugnar a avaliação e 

oferecer embargos, tudo no prazo de 30 (trinta) dias.Proceda-se a 

inclusão do polo passivo da pessoa indicada às fls. 55/58 no distribuidor, 

bem como na capa dos autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de 

agosto de 2017. ¬ Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132793 Nr: 5040-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON JOÃO BORTOLANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5040-78.2014.811.0037 (Código 132793)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT em face de ELSON JOÃO 

BORTOLANZA, na qual a parte exequente informa o pagamento integral do 

débito executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente à fl. 

22.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68697 Nr: 1006-02.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA MACHADO BENTO, MARGARIDA 

MACHADO BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (Trinta) dias

 AUTOS N.º 1006-02.2010.811.0037 – COD. 68697

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

EXECUTADO(A, S): MARGARIDA MACHADO BENTO e MARGARIDA 

MACHADO BENTO

CITANDO(A, S): Executados(as): Margarida Machado Bento, CNPJ: 

02157623000106Inscrição Estadual: 131779133, brasileiro(a), Endereço: 

Rua Topázio, Snº Quadra 208, Lote 04, Bairro: São José, Cidade: Barra do 

Garças-MT e Executados(as): Margarida Machado Bento, Cpf: 

35305134153 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Topázio, S/n, Qd 

208, Lote 04, Bairro: São José, Cidade: Barra do Garças-MT, atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/02/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.889,12

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) Representante Legal do(a) executado(a, s) 

acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 
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descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida.

RESUMO DA INICIAL: “O Exequente é, em relação ao Executado, credor da 

quantia líquida, certa e exigível de R$ 3.889,12 centavos) , referente a 

débitos relativo ao período 2009, como se pode compulsar da inclusa 

Certidão da Dívida Ativa n: 200910989, inscrita em 14/12/2009, pela 

SEFAZ/MT. Assim, forte no que preceitua o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e, 

subsidiariamente, no disposto pelo inciso VI do art. 585 e demais 

disposições do CPC, requer digne-se a citação do Executado.”

DVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, ___Idelbrando Silva de Oliveira, Técnico 

Judiciário, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 5 de dezembro de 2017.

Lidiane Memoria Campos

Gestora Judicial

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70669 Nr: 2980-74.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOPEL COMERCIAL LTDA, EFANIAS DE 

OLIVEIRA, JOÃO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN SAMIR NAMMOURA - 

OAB:14995, TAIS FERACINI D. MONREAL - OAB:19124

 Processo nº: 2980-74.2010.811.0037 (Código 70669)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se acerca da exceção de pré-executividade de fls. 56/63.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de outubro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126975 Nr: 9508-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Processo nº: 9508-22.2013.811.0037 (Código 126975)

Vistos em correição.

Oficie-se ao ente pagador, solicitando informações sobre o RPV de fl. 180.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131157 Nr: 3706-09.2014.811.0037

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO TOMASONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O

 Processo nº 3706-09.2014.811.0037 (Código 131157) Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que há necessidade de perícia 

contábil. Desse modo, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, 

no prazo 15 (quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para 

realização da perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, 

NOMEIO, desde já, como perito judicial JAIME SIMÃO CARNEIRO, com sede 

na Rua Silverio Nadir Danielli, nº 240, sala 105, Centro, CEP: 78850-000, 

Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 3498-6445, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de 

honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, 

bem como previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor 

integral da verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de 

Processo Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, 

devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus 

advogados, via DJE, de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico (artigo 465, 

§1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o 

perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se 

a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, Código de 

Processo Civil). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. O prazo para apresentação do laudo 

pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos 

deverão ser apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de 

Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136777 Nr: 8124-87.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA NUNES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, e ordem de serviço nº. 01/2017/GAB, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, promovendo se 

for o caso, a execução do decisum ou requererem o que entenderem de 

direito, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146702 Nr: 2881-31.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORÁ - OAB:22342-0, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, defiro o pedido de perícia contábil.
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Importante ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte 

beneficiária da justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de 

Processo Civil:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento 

dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão 

final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido 

condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos 

valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor 

público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 

responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 

gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do 

fundo de custeio da Defensoria Pública.

Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, 

como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil).

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170597 Nr: 5530-32.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para 

CONDENAR o ente municipal ao pagamento do terço constitucional 

incidente sobre 15 (quinze) dias das férias vencidas, retroativas aos 

últimos 05 (cinco) anos, até a data da prolação da sentença condenatória 

e, a partir de então, imponho a obrigação de fazer, consistente no 

pagamento do adicional de férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário 

normal, cujo adicional deve ser calculado sobre a totalidade do lapso 

temporal correspondente ao período de férias efetivamente previsto em lei, 

qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas.O ente municipal está isento do pagamento das custas 

processuais.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, estes arbitrados, na forma do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, 

devidamente atualizado.A presente sentença não está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão 

expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de 

dezembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199303 Nr: 8213-08.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO OUVERNEY ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA NUNES ROCCO - 

OAB:OAB/MT 6737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8213-08.2017.811.0037 (Código 199303)

Vistos em correição.

 Primeiramente, proceda-se ao apensamento dos autos aos de Código nº 

115933.

Certifique a Sra. Gestora se houve o pagamento das custas processuais.

Em caso positivo, voltem os autos conclusos para juízo de recebimento.

Em caso negativo, intime-se a parte requerente pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil, devendo ser certificado o decurso do prazo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39872 Nr: 2398-16.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE MACEDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, 

RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Processo nº 2398-16.2006.811.0037 (Código 39872)

Vistos em correição.

Sobre a petição de impugnação, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62377 Nr: 2277-80.2009.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIASALETE TREVISOL ZANATTA, MARIA 

CONCEIÇÃO RODRIGUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº 2277-80.2009.811.0037 (Código 62377)

Vistos em correição.

 Defiro o pedido retro.

Proceda-se conforme solicitado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 19 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105623 Nr: 4652-83.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA DE JESUS MORAES DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 4652-83.2011.811.0037 (Código 105623)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se acerca da petição de fl. 247.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117306 Nr: 7979-02.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:MT 6370, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358, 

MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - OAB:MT 10505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), na forma do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de janeiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126074 Nr: 8637-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMIVANY LEANDRO DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8637-89.2013.811.0037 (Código 126074)

Vistos em correição.

Sobre a certidão retro, diga a parte autora, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130148 Nr: 2853-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO EVERTON GONÇALVES TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2853-97.2014.811.0037 (Código 130148)

Vistos em correição.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133005 Nr: 5202-73.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE APARECIDA SCHULTZ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5202-73.2014.811.0037 (Código 133005)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133333 Nr: 5463-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA BATISTA SOUSA DE BORJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5463-38.2014.811.0037 (Código 133333)

Vistos em correição.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134520 Nr: 6391-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA APARECIDA PETRY RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O

 Processo nº 6391-86.2014.811.0037 (Código 134520)Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pela parte autora, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de 

janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134967 Nr: 6761-65.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH SOARES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6761-65.2014.811.0037 (Código 134967)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135243 Nr: 6964-27.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO MARTINS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA L. 

CORREA DA COSTA - OAB:11.509/MT, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209

 Processo nº 6964-27.2014.811.0037 (Código 135243)

 Vistos em correição.

Consta nos autos que o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que 

eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação 

por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido às fls. 168/222.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Sem prejuízo, intime-se o requerente para promover a execução dos 

honorários advocatícios em autos apartados.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146859 Nr: 2953-18.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELLA MARIS FABRICIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 
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RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 2953-18.2015.811.0037 (Código 146859)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163300 Nr: 1824-41.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISVAL PEREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 1824-41.2016.811.0037 (Código 163300)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163642 Nr: 2042-69.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORÁ - 

OAB:22342-0, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, defiro o pedido de perícia contábil.

Importante ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte 

beneficiária da justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de 

Processo Civil:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento 

dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão 

final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido 

condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos 

valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor 

público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 

responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 

gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do 

fundo de custeio da Defensoria Pública.

Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, 

como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil).

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170358 Nr: 5410-86.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH LEITE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterados os termos da sentença 

proferida às fls. 66/72.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

17 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176635 Nr: 8849-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do ESTADO DE MATO GROSSO, com 

instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei Complementar nº 

50/1998, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da ação, 

DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da conversão da 

URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil.Custas e honorários 

advocatícios pelas partes requerentes, estes fixados em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex.Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 12 de dezembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103138 Nr: 8898-59.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ARÊAS DE WITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA/TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS

 AUTOS N.º 8898-59.2010.811.0037 – COD. 103138

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE-MT

PARTE REQUERIDA: ANDERSON ARÊAS DE WITT

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Anderson Arêas de Witt, Cpf: 

56170394153, Rg: 674.367 SSP PR Filiação: Setembrino de Jesus de Witt e 

Alba Suzana Arêas de Witt, brasileiro(a), natural de Cianorte-PR, , 

engenheiro agrônomo, Endereço: Rua da Amizade, N. 03, Bairro: Centro, 

Cidade: Primavera do Leste-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/04/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 1.665,39

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, do inteiro teor da 

sentença, dos termos da r. sentença proferida nos autos, abaixo 

transcrita, bem como para solver as custas judiciais no valor de R$ 376,85 

e da taxas judiciais no valor de R$ 117,07, somando o total de R$ 

493,92(Quatrocentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

SENTENÇA: “Processo nº 8898-59.2010.811.0037 (Código nº 103138) 

Execução Fiscal Exequente: Fazenda Pública Municipal Executado: 

Anderson Arêas de Witt Vistos em correição. Trata-se de Ação de 

Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal em face de 

Anderson Arêas de Witt, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento do 

débito, postulando pela extinção do feito (fls.25). Isto posto, extinto o 

crédito tributário pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 156, I, do 

Código Tributário Nacional e artigo 794, I, do Código de Processo Civil c/c 

art. 1º da Lei n.º 6.830/80. Condeno a parte executada ao pagamento das 

custas processuais. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 21 de 

outubro de 2015. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada.” Eu, 

___Idelbrando Silva de Oliveira, Técnico Judiciário, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 11 de dezembro de 2017.

Lidiane Memoria Campos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115994 Nr: 6602-93.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ADALBERTO ROMAGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, tão somente no 

que diz respeito a não aplicação do Decreto nº 1.285/2002, publicado em 

09/08/2012 em relação à nota fiscal nº 000027626.Considerando que o 

requerido é isento de custas, condeno o requerente ao pagamento de 

50% (cinquenta por cento) para o requerente.Tendo havido sucumbência 

recíproca, CONDENO as partes no pagamento das custas e despesas 

processuais pro rata, arcando cada qual com os honorários advocatícios 

de seus respectivos patronos, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), atendendo ao disposto no artigo 85, § 2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pert inentes.Publ ique-se.  Registre-se . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 18 de janeiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133708 Nr: 5773-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN FERREIRA COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5773-44.2014.811.0037 (Código 133708)Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 
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477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de 

janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134222 Nr: 6164-96.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6164-96.2014.811.0037 (Código 134222)Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de 

janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134966 Nr: 6760-80.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Vistos em correição.

Oficie-se ao órgão responsável pelo gerenciamento de convênios do 

Estado de Mato Grosso, conforme informado à fl. 227.

Após, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 220/221, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135418 Nr: 7115-90.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO HANKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORÁ - OAB:22342-0, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7115-90.2014.811.0037 (Código 135418)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145574 Nr: 2338-28.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTERCIO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 19365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do ESTADO DE MATO GROSSO, com 

instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei Complementar nº 

8089/2004, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo 

Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, estes 

fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §§2º e 19º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152939 Nr: 5791-31.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIDIO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

MONIQUE ANDRESSA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 5791-31.2015.811.0044 (Código 152939)

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

ORIDIO HENRIQUE DA SILVA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT e MONIQUE ANDRESSA FERREIRA DE SOUZA, todos 

qualificados nos autos.

À fl. 97, a requerida MONIQUE foi citada por edital, após uma tentativa de 

citação por Oficial de Justiça.

Nomeado curador especial, este alegou a nulidade da citação por edital, 
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ante o não esgotamento das possibilidades de localização da requerida.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao curador especial, 

vez há nos autos informação do endereço da requerida, no qual não foi 

tentada a sua citação, mas, tão somente, em seu local de trabalho.

Consigno que a citação por edital ser o último recurso utilizado, a fim de 

evitar a paralisação processual.

Assim, DECLARO NULA a citação por edital realizada à fl. 97 e determino 

que seja realizada nova tentativa de citação através de Oficial de Justiça.

Ainda, determino ao MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT que indique, 

no prazo de 10 (dez) dias, o endereço da requerida que consta em seu 

cadastro de funcionários.

Com a juntada da informação, expeça-se novo mandado de citação, 

consignando-se o cumprimento nos dois endereços, acaso o MUNICÍPIO 

informa endereço diverso daquela constante dos autos (endereço 

indicado à fl. 04).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163267 Nr: 1792-36.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA IRISMAR MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, defiro o pedido de perícia contábil.

Importante ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte 

beneficiária da justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de 

Processo Civil:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento 

dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão 

final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido 

condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos 

valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor 

público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 

responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 

gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do 

fundo de custeio da Defensoria Pública.

Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, 

como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil).

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163814 Nr: 2127-55.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON LUIZ ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O

 Processo nº: 2127-55.2016.811.0037 (Código 163814)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175824 Nr: 8430-85.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEUASSURA GOMES GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 
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OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, defiro o pedido de perícia contábil.

Importante ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte 

beneficiária da justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de 

Processo Civil:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento 

dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão 

final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido 

condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos 

valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor 

público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 

responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 

gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do 

fundo de custeio da Defensoria Pública.

Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, 

como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil).

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177953 Nr: 9546-29.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9546-29.2016.811.0037 (Código 177953)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 114/115, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 16 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183279 Nr: 567-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA, ALLYSSON 

VINICIUS FERREIRA SANTIN, ELZENI APARECIDA MELO SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 567-44.2017.811.0037 (Código 183279)

Vistos em correição.

Cumpra-se o despacho retro, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 19 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175990 Nr: 8522-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. IND E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - ME, 

JONATHAN LAND, MARIA ALVES DE LIMA, ROSA MARIA SCHUSTER 

LAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8522-63.2016.811.0037 (Código 175990)

Vistos em correição.

Previamente a análise do pedido retro, tendo em vista que houve a citação 

por edital à fl. 13, não tendo o executado se manifestado nos autos, 

nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, 

em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, o qual deverá ser intimado desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122244 Nr: 4772-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  R H A I Z  A G R I C O L A 

IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS, KIND 
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DOUGLAS ALVES DOS SANTOS, JOÃO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4772-58.2013 .811.0037 (Código 122244)

Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012028-42.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DHIEMY BOENO NERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8012028-42.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: DHIEMY BOENO 

NERES EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Defiro penhora eletrônica no 

Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em 

consulta posterior constatei que a ordem de penhora foi um sucesso 

absoluto, de forma que procedi à ordem de transferência do valor para a 

conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça, conforme 

comprovante em anexo. Intime-se o devedor da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação, em 15 dias. Serve a presente decisão como ofício 

para vinculação do valor ao processo na Conta de Depósitos Judiciais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2017. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 185860 Nr: 1925-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GOMES DA SILVA, CHARLES 

PEREIRA DOS SANTOS, JOAQUIM DA SILVA SANTOS, JOILSON DELMON 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado Dr. Sandro Roberto Almeida para devolver os autos no cartório 

no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 18 de janeiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 130170 Nr: 2864-29.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU DIAS ORTEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMADO FRANCO - 

OAB:15.218/0, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 Código 130170

S E N T E N Ç A

Vistos.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de NICOLAU 

DIAS ORTEGAS, dando-o como incurso nas penas do artigo 306, caput, 

do CTB.

A denúncia foi recebida em 10/10/2014 (fls. 35/36), e o réu citado e 

intimado para audiência de proposta de suspensão condicional do 

processo (fl. 38), concordando com as condições impostas (fl. 48).

À fl. 54 certificou-se o cumprimento das condições impostas ao 

denunciado durante o prazo de suspensão do processo.

Após, o Ministério Público pleiteou a extinção da punibilidade do réu e o 

arquivamento do feito (fl. 55).

 É o relato. Passo a decidir.

Trata-se de ação penal movida em face de Nicolau Dias Ortegas, dando-o 

como incurso nas penas do artigo 306, caput, do CTB.

Foram impostas, aceitas e cumpridas condições de suspensão condicional 

do processo pelo réu.

Ante o exposto, necessário se faz o reconhecimento, como de fato 

reconheço, da extinção da punibilidade do delito capitulado no artigo 306, 

caput, do CTB, imputado a NICOLAU DIAS ORTEGAS, nos termos do artigo 

89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 185195 Nr: 1591-10.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS VILELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Autos código 185195

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 02/04/2017 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 188002 Nr: 2951-77.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE OLIVEIRA ERNE, PEDRO HENRIQUE 

BISOGNIN BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO HATCH 

MEDEIROS - OAB:3490, LARA DE OLIVEIRA - OAB:18817/O

 Código 188002

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de substituição da testemunha Victor Figueira Poleto, 

por Luis Gustavo Bianchi Duarte, o qual deverá ser intimado no endereço 

declinado à fl. 206.

2. Considerando a longínqua data estabelecida pela POLITEC para a 

realização da perícia/dependência toxicológica (02/07/2019 – fl. 189), 
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oficie o indigitado órgão para que antecipe sua realização para o primeiro 

semestre de 2018.

 Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 195768 Nr: 6788-43.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 195768

Vistos, etc.

1. Designo o dia 27.11.2017 às 14:40 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202173 Nr: 289-09.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LOPES DA SILVA - 

OAB:MT 23775/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código 202173

Vistos.

Trata-se de representação para aplicação de medidas protetivas de 

urgência, requerida por LUIZ ROBERTO HILGEMBERG, sob o argumento 

que vem sofrendo ameaças e injúrias por parte de sua ex-mulher 

ANGELICA DO AMARAL SILVA.

 É o relatório. Decido.

Analisando detidamente os autos, é indiscutível que as insurgências 

ocorreram no âmbito de convivência familiar, conforme vasta 

documentação apresentada, circunstância que imporia a incidência dos 

mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha.

Entrementes, a pretensão formulada é incabível, ao passo que as medidas 

protetivas da Lei Maria da Penha não se aplicam a vítima do sexo 

masculino. Senão vejamos.

Conforme estatui o art. 1º da Lei n. 11.340/06, os mecanismos previstos 

no diploma legal são aptos para coibir e prevenir violência domestica e 

familiar “contra a mulher”, exatamente pela condição de hipossuficiência e 

vulnerabilidade para como o ofensor, sobre tudo em razão da notória e 

histórica vulnerabilidade diante de constrangimentos físicos, morais e 

psicológicos sofridos em âmbito privado.

Assim sendo, no caso dos autos, não restou configurada qualquer das 

situações caracterizadoras de violência doméstica e familiar, disciplinadas 

na legislação de regência, eis não ter havido violência baseada no gênero, 

assim entendia, a violência decorrente da hierarquia e desigualdade entre 

homem e mulher.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu 

entendimento. Vejamos.

“RELAÇÃO FAMILIAR. AGRESSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. 

VULNERABILIDADE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. LEI MARIA DA 

PENHA. INAPLICABILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A 

jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que a Lei n. 

11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra 

a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e 

submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de 

vulnerabilidade. 2. Para que fosse possível a análise da pretensão 

recursal, no sentido de que haveria vulnerabilidade da vítima em relação à 

agravada, bem como que as agressões teriam sido praticadas com 

motivação de gênero, seria imprescindível a análise dos elementos fáticos 

constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial. Incidência da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – 

Resp 1456355-DF, Min. Rel. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma – Dje 

21/09/2016).

Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 19, declarou o art. 1º da Lei Maria 

da Penha, afirmando que, nesse caso, o tratamento diferenciado entre 

homens e mulheres não vulnera o princípio da igualdade, no seguintes 

termos:

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E 

FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1º da Lei n. 11.340/06 

surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher 

e homem -, harmônica com a constituição Federal, no que necessária a 

proteção antes as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura 

brasileira (ADC 19, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 

09/02/2012 – divulg 28/04/2014).

Cumpre ressaltar que, não se está negando que homens podem ser 

vítimas de violência doméstica e que devam receber proteção jurídica do 

Estado.

 Nega-se, apenas, que esta proteção seja com base na Lei 11.340/06, a 

qual limita a aplicação de medidas de assistência e proteção, somente à 

vítimas mulheres.

Portanto, uma vez que a vítima, na hipótese que ora se analisa, é do sexo 

masculino, afastada está, a incidência da Lei 11.340/06, e, por 

conseguinte a aplicação de medidas protetivas de urgência.

Isto posto, indefiro a petição inicial, e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 18 de janeiro de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 52922 Nr: 7500-82.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO 

DA SILVA - OAB:MT. 9331

 Autos código 52922

1. Indefiro o pedido de regressão de regime postulado pelo Ministério 

Público à fl. 223, vez que embora o apenado seja reincidente, o total da 

reprimenda a ser cumprido perfaz o montante de 06 anos, 03 meses e 2 

dias, devendo ser aplicado ao mesmo o regime semiaberto, conforme 

previsto no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Ademais, cabe 

ressaltar que em ambas as sentenças condenatórias foi fixado o regime 

semiaberto para o início do cumprimento das reprimendas.

2. De igual forma, indefiro o pedido de comutação de pena e indulto 

natalino diante do não preenchimento do requisito objetivo exigido no artigo 

5º, II, b do DL 8940/2016.

3. Por fim, proceda-se novo cálculo de liquidação da pena considerando o 

período de 03 meses e 01 dia de detração penal indicada na guia 

constante à fl. 204.

4. Após, manifestem-se as partes e voltem conclusos para homologação.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 18 de dezembro de 2017.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 54912 Nr: 2648-78.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Autos código 54912

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade, de 09 anos, 04 

meses e 15 dias de reclusão, imposta ao reeducando PAULO GOMES DOS 

SANTOS.
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 Após, regular cumprimento da pena pelo reeducando, o Ministério Público 

manifestou-se, pela extinção da punibilidade, ante o cumprimento da pena 

(fl. 314).

É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando cumpriu, in totum, a 

pena privativa de liberdade que lhe foi imposta na sentença condenatória 

constante dos autos n. 241/2006 (Código 41857) desta Comarca.

Ante o exposto, declaro extinta, pelo cumprimento, a pena privativa de 

liberdade imposta ao sentenciado PAULO GOMES DOS SANTOS no 

processo acima identificado, com efeito retroativo a 31.08.2017, para os 

fins de direito.

Intime-se o reeducando através de seu advogado, apenas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 145959 Nr: 2514-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEDRO TAMBORLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE BATTISTELLI 

BERLANGA - OAB:MT6810B, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 

14762

 Código 145959

1. Vista as partes para apresentação de alegações finais, 

sucessivamente, no prazo de 5 dias (art. 403, §3º, CPP)

2. Após, voltem conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 19 de setembro de 2016.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 182722 Nr: 281-66.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 182722

Vistos, etc.

1. Designo o dia 22.05.2017, às 16h30min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184437 Nr: 1131-23.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FERREIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 184437

Vistos.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de EVERALDO FERREIRA 

MAGALHÃES dando-o como incurso nos artigos nela mencionados.

2. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de 

justiça deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições 

financeiras para constituir advogado.

3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).

4. Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).

5. Sem prejuízo, indefiro o item a da cota ministerial de fl. 30, vez que não 

comprovada a impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus 

próprios meios as certidões requeridas, nos termos do item 7.5.1, inciso III, 

da CNGC Judicial.

6. Outrossim, considerando que em Consulta Processual ao Sistema Apolo 

verificou-se que o réu não responde a outra ação penal, designo 

audiência para proposta da suspensão condicional do processo para dia 

05.09.2017 ás 17:30 hs.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191387 Nr: 4496-85.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MIGUEL PEREIRA, MARLON CARDOSO 

ZUKOVISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMADO FRANCO - OAB:, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, DIEGO 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 Autos código 191387

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de JORGE MIGUEL PEREIRA e MARLON CARDOSO ZUKOVISKI dando-os 

como incursos nas penas do art. 157, § 2º, II do Código Penal (por duas 

vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal.

Relata que nos dias 11 de junho de 2017, por volta das 21:49 horas, na 

Avenida Porto Alegre, numero 2459, Bairro Primavera II, e 12 de junho de 

2017, por volta das 04:30 horas, na Avenida Cuiabá, nesta cidade e 

comarca, teriam os denunciados, em comunhão de esforços e conjunto de 

vontades com o menor Hugo Guilherme Fonseca dos Santos, subtraído em 

proveito próprio, coisas alheias móveis, consistente em 01 celular 

Samsung, avaliado em R$ 100, 00 e R$ 250,00 em espécie, pertencentes a 

vitima Leomar da Silva Santos e 01 celular Samsung avaliado em R$ 

300,00 da vítima Geneci Zatta Marin (fls. 4/5).

Em 31 de julho de 2017 a denúncia foi recebida (fl. 64), os réus foram 

regularmente citados (fl. 68) e ofereceram defesa prévia (fls. 73/76 e 

79/80).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vitima Geneci Zatta e os 

Policiais Civis Kassia Kiss e Joab Martins, tendo as partes desistido das 

faltantes e procedido os interrogatórios dos réus (fls. 104/108).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos 

acusados nos exatos termos da denúncia, enquanto a defesa, por sua 

vez, requereu suas absolvições por ausência de provas (fls. 115/129).

É o relato. Decido.

Trata-se de ação penal movida em desfavor de MARLON CARDOSO 

ZUKOVISKI e JORGE MIGUEL PEREIRA dando-os como incursos nas 

penas do art. 157, § 2º, II do Código Penal.

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de prisão em 

flagrante (fls. 7/33), boletins de ocorrência (fls. 34/35), auto de avaliação 

indireta (fl. 45) e termo de reconhecimento de objeto e de entrega (fls. 

47/50).

Quanto à autoria, verifico que esta restou devidamente comprovada 

somente em relação a Marlon, conforme se observam por meio dos termos 

de reconhecimento fotográfico de fl. 20 e prova oral produzida em Juízo, 

carecendo de provas em relação a Jorge Miguel.

A vítima Geneci Zatta relatou em Juízo com riqueza de detalhes a forma 

como o crime em comento ocorreu. Contou o seguinte:

Eu estava indo de bicicleta trabalhar e de repente eles me abordaram por 

trás; meteram a mão no meu bolso e eu cai; ai eles vieram por cima tiraram 
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o celular do meu bolso e saíram; eram duas pessoas em uma moto; o que 

estava atrás já meteu a mão no bolso tirou o celular e saíram; eu recuperei 

o celular no mesmo dia; a Policia estourou uma casa e achou meu celular; 

o rosto eu não vi mas a cor o tamanho eu reconheci; parecia moleque (CD 

– fl. 108).

Corroborando a versão prestada pela vítima, os Policiais Civis Kassia Kis 

da Cruz e Joab Martins relataram que tiveram a noticia de alguns roubos 

que ocorreram no final de semana por dois indivíduos em uma motocicleta 

e como já sabiam que Marlon já possuía varias passagens por roubo 

empreenderam diligencias a fim de localizá-lo.

 Ato continuo, lograram êxito em abordar os acusados em uma casa no 

Bairro São José em uma Kit Net no Bairro São José que era utilizada por 

eles para uso de drogas, oportunidade em que encontram uma motocicleta 

preta que possuía as mesmas características descritas pelas vítimas dos 

roubos. Enfatizaram que foram encontrados dois celulares, que foram 

reconhecidos e devolvidos às vitimas Geneci e Neumar, além ainda de 

outros objetos e apuraram que Jorge era quem emprestava a moto para 

Marlon e o menor Hugo realizar os roubos. Destacaram que os celulares 

estavam na posse de Marlon, que a motocicleta estava parada na frente 

da Kit Net e que no momento da abordagem Jorge confessou ter 

emprestado por várias vezes a motocicleta para Marlon e o menor Hugo.

Embora não tenha sido ouvido em Juízo, a testemunha Policial Civil Carlos 

Marcos de Sousa, durante a fase inquisitiva prestou depoimento idêntico 

aos prestados por Kassia e Joab e acrescentou que no momento de sua 

prisão Jorge confessou ter emprestado sua moto por varias vezes para 

Marlon e o menor Hugo a fim de que estes efetuassem “uns corre” para 

levantar dinheiro para usar drogas, vez que é usuário (fl. 09).

Já a vítima Leomar da Silva Santos declarou perante a autoridade policial 

(fl. 17) que no dia 11 de junho de 2017, na Avenida Porto Alegre, estava 

em frente a sua casa quando foi abordado por duas pessoas em uma 

motocicleta. Que a pessoa que estava na garupa da moto o abordou e 

pegou seu celular e mais R$ 250,00 em espécie, que ao se dirigir até a 

delegacia de policia reconheceu Marlon Cardoso como sendo a pessoa 

que estava na garupa da moto e que lhe abordou, bem como seu celular, o 

qual lhe foi devolvido, conforme termo de entrega de fl. 19 e termo de 

reconhecimento fotográfico de fl. 20.

Já em seus interrogatórios, os réus negaram a prática dos crimes 

descritos na denúncia, oportunidade em que Marlon disse que Hugo e 

Felipe são os autores dos roubos em comento, enquanto Jorge alega que 

emprestou a moto para um outro rapaz em troca de drogas, conforme 

registrado pelo sistema audiovisual.

Pois bem, embora o acusado Marlon negue a prática dos crimes de roubo 

descritos na denúncia, verifica-se que a vítima Leomar Cardoso o 

reconheceu por meio de fotografias na fase inquisitiva como se vê à fl. 20.

Além do mais, os Policiais Civis responsáveis por sua prisão foram 

enfáticos em afirmar que o mesmo foi encontrado juntamente com o menor 

Hugo em uma Kit Net que é utilizada como ponto de uso de drogas, que os 

celulares das vitimas estavam em poder de Marlon, que a motocicleta 

utilizada por eles estava estacionada em frente ao referido local e que no 

momento da chegada da Policia o menor Hugo empreendeu fuga.

 Vale lembrar ainda que em consulta ao sistema Apolo, bem como por meio 

das certidões de fls. 60/62 constato que Marlon responde a outras ações 

penais pelo suposto cometimento de crimes da mesma espécie, o que 

demonstra que possui personalidade voltada para o cometimento de 

crimes desta natureza.

Percebe-se ainda que durante a instrução processual o acusado não 

logrou êxito em produzir qualquer prova que demonstrasse circunstância 

diversa da contida na denúncia, vez que a negativa de autoria por ele 

apresentada se demonstrou frágil e sem qualquer consistência.

Cabe salientar também, que em delitos desta natureza, frequentemente 

praticados na clandestinidade, as declarações da vítima assumem 

especial relevância e prevalecem sobre a negativa do agente, mormente 

quando se mostram harmônicas e em sintonia com os demais elementos 

de prova constantes aos autos, tal como no caso sob exame.

A propósito, assim tem se manifestado a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO 

EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – PLEITO À NULIDADE DO 

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELA VÍTIMA – 

VIOLAÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 226 DO CPP – 

INOCORRÊNCIA – PROVA CORROBORADA EM JUÍZO – 

RECONHECIMENTO VÁLIDO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO 

PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – 

DECLARAÇÕES SEGURAS DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM OS DEMAIS 

ELEMENTOS – PEDIDO, AINDA, DE EXTIRPAÇÃO DAS MAJORANTES DO 

EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – PALAVRA DA 

VÍTIMA QUE COMPROVA A PARTICIPAÇÃO DE DOIS AGENTES – 

MAJORANTES MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, COM 

READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. O reconhecimento fotográfico 

realizado na fase inquisitorial pode servir como meio de prova para a 

identificação do réu e confirmação da sua autoria delitiva, quando 

ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo 

do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a jurisprudência se 

posiciona no sentido de que o agente será colocado ao lado de outras 

pessoas que com ele tiverem semelhança “se possível”, tratando-se o 

inciso II, do art. 226, do CPP de uma recomendação e não de uma 

imposição legal. Não prospera o pedido de absolvição sob o fundamento 

de insuficiência probatória, se a materialidade e a autoria delitiva estão 

evidentes nos autos, reveladas pelas declarações seguras das vítimas, 

reconhecimento fotográfico do agente, aliados aos demais elementos 

probatórios, que não deixam dúvida do seu envolvimento na prática do 

delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de 

pessoas. Não há como extirpar as majorantes do roubo, se restou 

comprovado nos autos, pela palavra segura das vítimas, que o crime foi 

praticado por dois agentes e houve utilização de arma de fogo, 

configurando as causas de aumento do emprego de arma e concurso de 

pessoas. Segundo entendimento jurisprudencial, é prescindível a 

apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de 

aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que 

comprovada a sua utilização por outros meios de prova. Deve ser 

readequada a pena do agente, de ofício, se ela se apresenta exacerbada 

em alguns aspectos, devendo ser afastada a valoração negativa da 

culpabilidade, porque o magistrado utilizou elementos inerentes ao próprio 

tipo penal, bem como reduzida a fração de aumento referente às 

majorantes do roubo, porque o magistrado levou em consideração o 

número de causas de aumento, sem justificativa concreta. (TJMT, Ap 

62246/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

Em relação a Jorge Miguel, não é possível afirmar, sem sombras de 

dúvidas, que tenha participado dos crimes descritos na denúncia.

Infere-se dos autos que a vítima Geneci declarou não ter visto o rosto dos 

assaltantes no momento em que foi abordada (CD fl. 108), enquanto 

Leomar da Silva Santos afirmou perante a autoridade policial que Marlon 

foi o autor do roubo cometido em seu desfavor (fl. 17).

Os Policiais que efetuaram a prisão do acusado, relataram que Jorge 

encontrava-se na residência onde foi feita a prisão de Marlon, mas que 

parte dos objetos roubados estavam em poder de Marlon e que 

“aparentemente” Jorge emprestava sua moto para que Marlon e o menor 

Hugo efetuassem roubos.

Ouvido em Juízo, Jorge negou o cometimento dos roubos que lhe são 

imputados aduzindo em síntese que já emprestou sua moto para um 

terceiro, mas com a intenção de receber drogas como pagamento.

Posto isto, observa-se que nenhuma das vítimas e testemunhas indicou o 

acusado como um dos autores dos crimes de roubo em comento.

Ademais, embora os Policiais Civis responsáveis por sua prisão tenham 

dito que o mesmo emprestava sua moto a fim de que Marlon e Hugo 

efetuassem “uns corre”, não restou evidenciado em que tal expressão 

consistiria e muito menos que seriam especificamente para o cometimento 

dos roubos descritos na inicial acusatória.

Outrossim, nenhum dos objetos roubados das vitimas foram encontrados 

em seu poder, bem como negou em Juízo o cometimento do delito que lhes 

são imputados, conforme se infere por meio do registro audiovisual.

Com efeito, segundo o art. 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela 

livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos 

colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não 

repetíveis e antecipadas.

Desta feita, inexistindo provas suficientemente aptas a subsidiar um édito 

condenatório, mister se faz a aplicação do princípio in dúbio pro reo.

 Sobre esse princípio, essas são as lições de Fernando da Costa Tourinho 

Filho, em sua obra Processo Penal, Vol. 1, 22ª edição, p. 74:
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Como bem diz Bettiol, numa determinada ótica, o princípio do favor rei é o 

princípio base de toda a legislação processual penal de um Estado, 

inspirado na sua vida política e no seu ordenamento jurídico por um critério 

superior de liberdade. (...) No conflito entre o jus puniendi do Estado, por 

um lado, e o jus libertatis do acusado, por outro lado, a balança deve 

inclinar-se a favor deste último se se quiser assistir ao triunfo da liberdade 

(cf. Instituições, cit., p. 295).

Nesse sentido, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL 

PENAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA DE PROVAS 

CONCRETAS ROBUSTAS DA AUTORIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - 

RECURSO PROVIDO. Ainda que haja probabilidade de que o recorrente 

estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não 

basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no 

Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que 

determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao 

Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma 

infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de 

inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. (TJMT, Ap 

25544/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 07/08/2017).

Assim, não tendo sido produzida nenhuma prova segura na instrução 

acerca dos crimes roubo imputado a Jorge sua absolvição por ausência 

de provas é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Da qualificadora

Não há que se falar no afastamento da qualificadora do concurso de 

pessoas no crime em questão, uma vez que a vítima Leomar foi categórica 

em afirmar que Marlon era quem recolhia os objetos furtados, enquanto 

outro agente era condutor da motocicleta, restando demonstrado de forma 

cristalina, que houve entre ele e terceiro não identificado, unidade de 

desígnios e divisão das tarefas, a serem executadas, a fim de obterem 

êxito na empreitada criminosa.

Desta maneira, não há dúvidas de que praticou o delito em tela, restando 

assim, configurado o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, 

tendo em vista o evidenciado “modus operandi” no crime perpetrado e a 

indiscutível e prévia união de esforços e desígnios de vontade, 

configuradores do concurso de agentes.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE 

ROUBO CIRCUNSTANCIADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] EM 

CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – 

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADES E 

AUTORIAS COMPROVADAS EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES – 2. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ROUBO SIMPLES – INVIABILIDADE – 

PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA POR MEIO DE CONFISSÕES E 

DEPOIMENTOS JUDICIAIS – 3. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O 

CRIME DE FURTO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA 

CARACTERIZADA PELA SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – 

INVERSÃO DA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS QUE CONFIGURA A 

MODALIDADE CONSUMADA – 4. AFASTAMENTO DO CONCURSO 

FORMAL DE CRIME – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS 

PARA OS DELITOS PRATICADOS – 5. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – 

PARCIAL VIABILIDADE – MODIFICAÇÃO, APENAS, DA PENA DE MULTA 

IMPOSTA A AMBOS OS CRIMES, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO 

SISTEMA TRIFÁSICO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória dos crimes 

de roubo circunstanciado e corrupção de menor quando há confissão 

judicial do acusado e do adolescente, aliada aos depoimentos judiciais da 

vítima e dos policiais militares que atuaram na investigação. 2. Incabível a 

exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas quando há 

provas orais comprovando a sua existência. 3. Demonstrado o emprego 

de grave ameaça, consistente na simulação de porte de arma de fogo, 

incabível a desclassificação do delito de roubo consumado para o de furto 

simples. E, de acordo com a teoria da apprehensio, também denominada 

de amotio, para configuração do crime patrimonial na sua forma 

consumada, basta que a vítima seja despojada, ainda que 

momentaneamente, de seus bens, mostrando-se irrelevante a restituição 

do objeto material ou sua posse mansa e pacífica pelo apelante. 4. 

Escorreita a incidência do concurso formal entre os crimes de roubo e 

corrupção de menor, pois, demonstrado nos autos que a finalidade do 

agente era a subtração de bens alheio, de modo que com uma única 

conduta, praticou dois delitos. 5. Altera-se a pena de multa imposta em 

sentença para ambos os crimes, a fim de guardar proporcionalidade com 

as reprimendas privativas de liberdade e, por consequência, com o 

sistema trifásico. (TJMT, Ap 30808/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 

21/01/2016).

Sendo assim, amplamente demonstrado que nos dias 11 de junho de 2017, 

por volta das 21:49 horas, na Avenida Porto Alegre, numero 2459, Bairro 

Primavera II, e 12 de junho de 2017, por volta das 04:30 horas, na Avenida 

Cuiabá, nesta cidade e comarca, o denunciado Marlon Cardoso, em 

comunhão de esforços e conjunto de vontades com o menor Hugo 

Guilherme Fonseca dos Santos, subtraiu em proveito próprio, coisas 

alheias móveis, consistente em 01 celular Samsung, avaliado em R$ 100, 

00 e R$ 250,00 em espécie, pertencentes a vitima Leomar da Silva Santos 

e 01 celular Samsung avaliado em R$ 300,00 da vítima Geneci Zatta Marin.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar o 

réu MARLON CARDOSO ZUKOVISKI devidamente qualificados nos autos, 

às penas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal (duas vezes) e absolver 

JORGE MIGUEL PEREIRA, nos termos do art. 386, VII do Código de 

Processo Penal.

Passo à dosimetria da pena.

MARLON CARDOSO ZUKOVISKI

 DO ROUBO CONTRA A VÍTIMA LEOMAR DA SILVA SANTOS

A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de 

quatro a dez anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando 

as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis 

para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 04 

anos de reclusão.

Aumento a pena em 1/3, considerando a participação do menor Hugo 

Guilherme e de Jorge na empreitada criminosa (artigo 157, § 2º, II e em 

atenção à súmula 443 do STJ)

Assim, perfaz o total de 5 anos e 4 meses de reclusão, pena esta que 

torno definitiva.

DO ROUBO CONTRA A VÍTIMA GENECI ZATTA MARIN

A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de 

quatro a dez anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando 

as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis 

para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 04 

anos de reclusão.

Aumento a pena em 1/3, considerando a participação do menor Hugo 

Guilherme e de Jorge na empreitada criminosa (artigo 157, § 2º, II e em 

atenção à súmula 443 do STJ)

Assim, perfaz o total de 5 anos e 4 meses de reclusão, pena esta que 

torno definitiva.

Considerando que os delitos de roubo foram cometidos na forma do artigo 

71 do CP, eis que aconteceram com o mesmo modus operandi, nos dias 11 

e 12 de junho de 2017, poucas horas um do outro, aumento a pena em 1/6 

perfazendo um total de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, pena esta 

que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias capazes de 

modifica-la.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, 

§ 2º, “b” e Súmula 440 do STJ “fixada a pena-base no mínimo legal, é 

vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o 

cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade 

abstrata do delito”).

Incabível à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.

Prosseguindo, conforme se verifica acima, o réu foi condenado para 

cumprir sua pena no regime inicial semiaberto, respectivamente, razão 

pela qual, por celeridade e economia processual passo a fixar as 

seguintes condições para ingresso imediato no referido regime:

1. Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;

2. Uso de tornozeleira eletrônica;

3. Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias 

úteis e sábados, permanecendo em sua residência, durante o repouso 

noturno e integralmente nos dias de folga;

4. Não sair da comarca sem prévia autorização judicial.

5. Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, até o dia 10 de 

cada mês;
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Forme-se o respectivo executivo de pena, bem como proceda-se cálculo 

de liquidação de pena.

Deixo de condenar os réus às pena de multa, pagamento das custas e 

despesas processuais, por serem pobres na forma da lei.

Considerando que os acusados não apresentaram provas de que 

adquiriram os bens descritos à fl. 11 de forma licita, bem como pelo fato de 

terem sido condenados pelo cometimento de crime contra o patrimonio e 

que não há nos autos noticias acerca de seus proprietários ou detentores, 

aguarde-se o prazo de 90 dias do trânsito em julgado da presente 

sentença e após, decorrido referido prazo, desde já decreto seu 

perdimento em favor do Conselho da Comunidade de Primavera do Leste.

 Expeçam-se alvarás de soltura.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e se arquivem os autos, 

com as baixas necessárias.

Primavera do Leste, 11 de dezembro de 2017.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 195148 Nr: 6432-48.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GAÍVA 

MUZZI - OAB:8.337

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

VARA CRIMINAL

TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA

Código do Processo: 195148

Espécie: Carta precatória

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Data e horário: segunda feira, 27 de novembro de 2017, 14:50 horas.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Alexandre Delicato Pampado

Promotor (a) de Justiça: Fabiola Fuzinatto Valandro

 OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das pessoas supra.

 DELIBERAÇÕES

Diante da certidão retro, redesigno a audiência para o dia 24/01/2018 às 

14:50 horas.

Comunique-se o Juizo deprecante.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Jacqueline Mara de Arruda, 

Assessora de gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

Promotor(a) de Justiça:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

VARA CRIMINAL

TERMO DE QUALIFICAÇÃO/INTERROGATÓRIO

Código do Processo: 194086

Espécie: Carta precatória

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Data e horário: sexta-feira, 30 de novembro de 2017, 16:30 horas.

Na data acima, nesta Cidade e Comarca de Primavera do Leste-MT, Estado 

de Mato Grosso, na Sala de Audiências do Edifício do Fórum local, onde se 

achava o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Alexandre Delicato 

Pampado, Juiz(a) de Direito da Vara criminal, comigo estagiária/assessora 

de gabinete, ao final assinada(o), compareceu o(a) acusado(a) abaixo 

indicado(a), a fim ser qualificado(a) e interrogado(a), sob o sistema de 

realização de audiência com gravação digital, nos termos do item 2.20.1 e 

seguintes da CNGC, sobre a denúncia existente nos autos em epígrafe, 

oportunidade em que lhe foi assegurada entrevista reservada com o 

Defensor Público/Advogado que presenciou este ato, sendo, ainda, 

devidamente alertado o(a) réu(ré) sobre o disposto no art. 186 e seu 

parágrafo único do Código de Processo Penal.

 QUALIFICAÇÃO DO (A) RÉU(RÉ)

NOME COMPLETO: Benedito da Gloria Silva

DOCUMENTO DE IDENTIDADE/CPF:

 NATURALIDADE: Rosario Oeste ESTADO CIVIL:

 DATA DE NASCIMENTO: 171.11.71

FILIAÇÃO: ANtonio Bertulio da Silva e Alice Jorgina da Silva

ENDEREÇO RESIDENCIAL E COMERCIAL: Rua Crisântemos, 56, Pioneiro, 

Primavera do Leste

 MEIOS DE VIDA OU PROFISSÃO:

 LOCAL ONDE EXERCE SUA ATIVIDADE:

 JÁ FOI PRESO OU PROCESSADO ANTES:

 SITUAÇÃO:

 ENCONTRA-SE PRESO PELO PRESENTE PROCESSO:

 INFRAÇÃO:

 SABE LER E ESCREVER: SIM

 GRAU DE ESCOLARIDADE: Segundo ano do ensino médio

É ELEITOR: SIM

 LOCAL ONDE VOTA: Barra do Garças/MT

TEM FILHOS: QUAL A IDADE:

ALGUME DELES TEM DEFICIENCIA FISICA:

QUEM É O RESPONSAVEL PELOS MENORES:

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

_________________________________

 Depoente - Ré(u) Promotor(a) de Justiça:

Defensor (a) Público (a)/Advogado(a):

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

VARA CRIMINAL

TERMO DE ENTREGA DE CD

Código do Processo: 194086

Espécie: Carta precatória

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Data e horário: sexta-feira, 30 de novembro de 2017, 16:30 horas.

Certifico que encaminho o CD acima anexado contendo a gravação da 

testemunha ouvida nesta oportunidade.

Jacqueline Mara de Arruda

Assessora de Gabinete I

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132588 Nr: 6660-82.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103256 Nr: 6255-17.2013.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: UR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDO, TADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO - 

OAB:16.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41293 Nr: 4118-72.2007.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORREA MESQUITA 

- OAB:20604-A, CELSO MARCON - OAB:11340-A, FLAVIA BUMLAI 

ALVES PINTO - OAB:17300/B, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT, 

WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131012 Nr: 5872-68.2015.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECI CALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140027 Nr: 10645-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOEL KISSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 178195 Nr: 7949-79.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL WITECK MARCHIORO, LUANA WITECK 

MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO BURTET (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B/MT

 Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título 

translativo no Registro de Imóveis.§ 1o Enquanto não se registrar o título 

translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.No 

caso em tela, os embargantes narram na exordial que embora a aquisição 

tenha ocorrido em 2010 e 2014 por meio de escritura de compra e venda, 

não houve registro do título translativo no Registro de Imóveis, razão pela 

qual, diante da literalidade do dispositivo legal supramencionado, o 

alienante continua a ser havido como dono do imóvel.Aliado a isso, 

convém destacar que inexiste qualquer anotação na matrícula nº 25.403 

acerca da aquisição do imóvel pelos embargantes, ao passo, que a 

averbação premonitória cuja baixa se pretende foi efetuado em 

06/11/2014 (fl. 35). Relativamente a matrícula nº 30.105, a anotação 

acerca do negócio realizado entre o embargante Gabriel e os executados 

Fernando Luis Marchioro e Neila Silveira de Souza somente ocorreu em 

31/08/2015 (fl. 38).Mas não é só. In casu, igualmente não se mostra 

presente o periculum in mora, pois a averbação premonitória constante na 

matrícula nº 25.403 não implica em qualquer restrição excessiva, pois dela 

não advém restrições imediatas ao direito de propriedade e nem mesmo à 

posse, podendo, sem prejuízo aguardar a formalização do contraditório, 

até porque existem outros registros sobre a mesma.Por todo o exposto 

entendo que o INDEFERIMENTO da liminar é medida imperativa.Por 

conseguinte, DEFIRO o efeito suspensivo, eis que o julgamento do 

presente feito influenciará diretamente no pedido de fraude à execução 

arguida nos autos nº 1768-53.2003.811.0040 – Código: 

17631.CERTIFIQUE-SE nos respectivos autos.CITE-SE o embargado para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação (art. 

679 do CPC).CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 17 de Janeiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55195 Nr: 5473-49.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARRI HERTER, SILVANA MARIA POLESE HERTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, sendo assim, FIXO LIMITES NA COBRANÇA DE 

JUROS REMUNERATÓRIOS E EXPURGO A COBRANÇA DE 

CAPITALIZAÇÃO conforme comandos desta decisão, com relação aos 

CONTRATOS DE Nº 6366728 (2), 7331716 (3) e 342280 (5), bem como 

CONDENO o embargado ao pagamento, de forma simples, de eventual 

diferença entre o valor exigido e o que será calculado nos termos desta 

sentença, por meio de liquidação de sentença, quantia que deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e 

acrescida de juros de mora a partir da citação, fazendo-o com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que houve sucumbência recíproca, condeno as partes 

ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência, estes no importe de 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, do CPC, dos quais caberá a autora o 

pagamento de 50% e o restante, isto é, 50%, ao réu.PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 
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INTIMEM-SE.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 17 de janeiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56143 Nr: 196-18.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJTX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:11.780, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59385 Nr: 2683-58.2010.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA POLESE HERTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

CONFIRMANDO a liminar deferida às fls. 43-48.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, 

I do CPC.CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais e, ainda, dos honorários advocatícios que FIXO em 10 % do 

valor da causa, nos termos do art. 85 do atual CPC. TRANSITADA EM 

JULGADO e recolhidas as custas eventualmente devidas, certifique-se. 

Empós, aguarde-se cumprimento da sentença ou eventual provocação do 

interessado pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nata sendo requerido, 

arquivem-se os autos.DECLARO a presente sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da 1ª Vara. DISPENSADO o registro nos termos que 

dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 17 de Janeiro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93661 Nr: 5185-96.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELE FRANCIO, NEI FRANCIO, ADRIANA 

ZIBETTI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO GARAFFA, GILVAN JOSÉ 

GARAFFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:MT 11945 B, KAMILL SANTANA 

CASTRO E SILVA - OAB:11887-B, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA 

BARROS - OAB:7381/MT, MARCELO SALVI - OAB:40989, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7899

 Autos nº 5185.96.2012.811.0040 (Cod. 93661)

Vistos em correição.

 Apresentadas as matrículas atualizadas dos imóveis, providencie o 

necessário a formalização da penhora.

 Por fim, determino à Secretaria que promova a atualização de todos os 

dados cadastrais (Partes, Advogados etc) dos processos em trâmite por 

esta Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, 

procedendo-se, se necessário for, a reautuação dos autos, nos termos 

do art. 27, inciso II da CNGC/MT.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 04 de Setembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118773 Nr: 9162-28.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129080 Nr: 4811-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DIEGO TRZASKOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133797 Nr: 7314-69.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação das Partes.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143586 Nr: 577-16.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ASSIS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:27195/A

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§1º, do CPC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40650 Nr: 3472-62.2007.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOFRAN ARAUJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, MARCO ANTONIO COBERLINO - OAB:9898/MT, 

WASHIGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Requerida.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora 

para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47709 Nr: 4649-27.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC-E, ADC, JY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59411 Nr: 2709-56.2010.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEG, SLG, LLMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o breve relato. Decido.Pois bem. Inobstante a prova da posse mansa e 

pacífica dos autores em relação à área descrita na inicial, este Juízo não 

pode fazer ouvidos moucos aos diversos ofícios da União noticiando a 

possibilidade da área usucapienda integrar o patrimônio público.Desta 

feita, atenda-se o requerimento formulado à fl. 225, devendo a 

manifestação aportar nos autos no prazo impreterível de 30 (trinta) 

dias.Às providências.Sorriso/MT, 17 de Janeiro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59998 Nr: 3296-78.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE DONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTHER CIZINI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE 

- OAB:5123-A, ROSANGELA AGNER - OAB:19394/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83395 Nr: 2410-45.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS EDIZAN SICHIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPORTE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:11.001-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Isto posto, julgo totalmente improcedente o pedido formulados na inicial 

ajuizada por Marcos Edizan Sichieri em face de Suporte Comercial 

Agrícola Ltda, ambos qualificados nos autos. Via de consequência, 

extinguo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC.Condeno o embargante ao paramento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Transitada em 

julgado a presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório 

eventual cumprimento voluntário de sentença, ou ainda, provocação do 

interessado pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao 

arquivo, mediante as baixas e anotações pertinentes.Requerido o 

cumprimento de sentença, deverá a Secretaria, desde logo, após adotar 

as providências necessárias a reclassificação da classe dos autos, 

proceder nos termos do art. 523 do CPC.Também após o trânsito em 

julgado, transalde-se cópia desta sentença para os autos em 

apenso.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 12 de Janeiro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96026 Nr: 7953-92.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE ROMAO DE MOURA SOARES DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT, SULAMITA MARIANA TELLI BLOSS - OAB:14936

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96857 Nr: 8841-61.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: REGINALDA BASTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE FREITA DA SILVA, CONSTRUTORA E 

IMOBILIÁRIA JHONATAN LTDA -ME, ODETE CALGARO, RICIERI FRANCIO, 

OSVALDO DE OLIVEIRA ESPÓLIO, VILSON DE OLIVEIRA, VALCLEANIA 

VIEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - 

OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B, 

MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Dessa feita, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO quanto aos requeridos Ricieri Francio, Valcleania Vieira Costa e 

Espólio de Osvaldo Oliveira representado por Vilson de Oliveira, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, devendo 

prosseguir a presente demanda quanto aos demais requeridos.Analisada 

a preliminar, passo a fixação dos PONTOS CONTROVERTIDOS DE FATO, 

sobre os quais recairá a atividade probatória:1)Houve a compra e venda 

entre a autora e Eliete Freita da Silva do imóvel litigioso?2)Houve a 

anuência de tal alienação por parte de Odete Calgaro?Além disso, elenco 

os PONTOS CONTROVERTIDOS DE DIREITO, sobre o qual recairá a análise 

do mérito:1)A legalidade do contrato de compra e venda realizado entre a 

autora e Eliete Freita da Silva;2)A existência de obrigações a serem 

cumpridas pelas requeridas em favor da autora;Sem prejuízo, poderão ser 

incluídos outros pontos controvertidos pelas partes.INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias, justificando a necessidade e adequação, sob pena de 

indeferimento.Por fim, determino à Secretaria que promova a atualização 

de todos os dados cadastrais (partes, Advogados etc) dos processos em 

trâmite por esta Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, 

procedendo-se, se necessário for, a reautuação dos autos, nos termos 

do art. 27, inciso II da CNGC/MT.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 21 de agosto de 2017.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97453 Nr: 9479-94.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NASCIMENTO ROMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99826 Nr: 2509-44.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Marcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARVA BENEDITA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99826 Nr: 2509-44.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Marcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARVA BENEDITA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102013 Nr: 4938-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISNEL LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13.154/MT

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente para manifestar-se nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113175 Nr: 4902-05.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MILTON MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FERNANDES, JANIO MARCOS 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CLÁUDIA DE MARCHI - OAB:63467/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

se manifestarem quanto ao cumprimento da obrigação assumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138486 Nr: 9905-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URZEDO & NEVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS 

NETO - OAB:9270, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141217 Nr: 11210-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144972 Nr: 1405-12.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147804 Nr: 2871-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAROLDO CESAR KOTHRADE, WERNER HAROLDO 

KOTHADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DOS SANTOS, JOSÉ CORREIA DOS 

SANTOS, ESTEVÃO DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDELINO RIBEIRO DA 

SILVA - OAB:17448/A

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29670 Nr: 4094-15.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDMAL, FGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, ELISANDRA BERTUOL - OAB:9857-B/MT, FABIANO 

GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41293 Nr: 4118-72.2007.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORREA MESQUITA 

- OAB:20604-A, CELSO MARCON - OAB:11340-A, FLAVIA BUMLAI 

ALVES PINTO - OAB:17300/B, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT, 

WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41331 Nr: 3160-86.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDIR BREINTENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDRE LUCIANO SCHEFFER ou WANDRE, 

ERMÍNIO SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3160-86.2007.811.0040 - Código Apolo: 41331.

Exequente: Evaldir Breintenbach

Executados: Vandré Luciano Scheffer e Erminio Scheffer

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de execução extrajudicial promovida por EVALDIR 

BREINTENBACH em desfavor de VANDRÉ LUCIANO SCHEFFER e ERMINIO 

SCHEFFER, todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, à fl. 75 o exequente informou a quitação integral, 

pugnando pela extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Ante a satisfação do débito exequendo, consoante noticiado à 

fl. 75, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, 

do Novo Código de Processo Civil.

 CUSTAS, se houver, pelos executados.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, nos termos da CNGC/MT.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO da presente sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 25 de Maio de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 46918 Nr: 3869-87.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que deixei de expedir certidão para fins de protesto 
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nos termos do artigo 517do NCPC, haja vista que não consta nos autos 

sentença e certidão de trânsito em julgado, requisitos necessários para 

emissão da referida certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47709 Nr: 4649-27.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC-E, ADC, JY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58367 Nr: 1812-28.2010.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Pelo exposto, julgo extinta a presente ação por falta de interesse de agir 

superveniente, o que faço com fundamento no art. 485, VI do NCPC.Com 

fundamento no princípio da causalidade, condeno a parte-ré ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor atribuído à causa, o que faço com fundamento no art. 

85, 3 8º do NCPC.Desde já, determino a conversão do arresto em 

apreensão, trasladando-se cópia para os autos principais.Seguindo, 

inobstante a discordância expressamente manifestada pela credora no 

que se refere à venda produto arrestado, considerando a impossibilidade 

momentânea de liberação do mesmo a qualquer das partes, bem como o 

alto custo de armazenamento dos grãos, e ainda, a fim de evitar a 

deterioração e perda do mesmo, DETERMINO a venda antecipada de totó o 

arroz arrestado pela cotação mercadológica do dia da venda, devendo 

tudo ser devidamente comprovado nos autos.Intimem-se os armazéns 

onde os produtos encontram-se depositados para que proceda a 

alienação dos mesmos, observando as diretrizes da presente decisão, 

devendo o valor correspondente ser depositado em conta judicial 

vinculada a este feito, no prazo de 10 (dez) dias, após a devida 

intimação.Cumpra-se o determinado nos autos principais da execução 

(cod. 61994), à fl. 78.Transitada em julgado a presente sentença e 

decorrido o prazo para cumprimento voluntário, certifique-se e aguarde-se 

provocação do interessado pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.Às providências.P.R.I.C.Sorriso/MT, 12 de Janeiro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85781 Nr: 5156-80.2011.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90894 Nr: 2480-28.2012.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO OLIMPIO FERRONATO CARNEIRO - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário, o despacho, decisão e/ou 

sentença retro proferida.

No mais, DETERMINO à Secretaria que promova a atualização de todos os 

dados cadastrais (partes, Advogados etc) dos processos em trâmite por 

esta Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, 

procedendo-se, se necessário for, a reautuação dos autos, nos termos 

do art. 27, inciso II da CNGC/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso/MT, 21 de Agosto de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91547 Nr: 3151-51.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDEN OSMAR DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101830 Nr: 4733-52.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFR, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103256 Nr: 6255-17.2013.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: UR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDO, TADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO - 

OAB:16.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103861 Nr: 6895-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103861 Nr: 6895-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112944 Nr: 4721-04.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON ALVES DE SENA, MAX WILLIAN DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAN DE LIMA, GERSON ALVES DE 

SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROBERTO KULKA - OAB:18620, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Em contrapartida, julgo procedente a Reconvenção ajuizada por Max 

Willian de Lima para condenar o autor/reconvindo ao pagamento da 

quantia de R$ 18.372,55 (Dezoito mil, setecentos e setenta e dois reais e 

cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais baseados no 

menor orçamento apresentado pelo réu reconvinte (fl. 413), o qual deve 

ser atualizado com correção monetária pelo INPC desde a data do 

orçamento e juros de mora desde a citação, já descontada a parcela de 

culpa do requerido, na ordem de 50%.Relativamente à reconvenção, 

condeno o autor/reconvindo ao pagamento das custas e despesas 

processuais devidas, observando-se ser o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita.Condeno ainda o autor/reconvindo ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação nos autos da 

reconvenção, na forma do art. 85, § 2º do CPC.Por derradeiro, julgo 

extintas a ação indenizatória, bem como a reconvenção apresentadas, o 

que faço com fundamento no art. 487, I do CPC.Transitada em julgado a 

presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório eventual 

cumprimento voluntário de sentença, ou ainda, provocação do interessado 

pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo, 

mediante as baixas e anotações pertinentes.Requerido o cumprimento de 

sentença, deverá a Secretaria, desde logo, após adotar as providências 

necessárias a reclassificação da classe dos autos, proceder nos termos 

do art. 523 do CPC.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 17 de Janeiro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123561 Nr: 1553-57.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1553-57.2015.811.0040 - Código Apolo: 123561

 Vistos etc.

 Comparando o acordo acostado às fls.52-54 com o acordo de fls. 45-50, 

o qual inclusive foi homologado à fl. 51, verifico que, ainda que existam 

divergências em algumas cláusulas, notadamente naquelas que tratam de 

valores e demissão do quadro social da autora (item “4”, ”4-b” e “6”), 

ambos possuem notável semelhança.

 Sendo assim, intime-se as partes para que, no prazo de cinco dias, 

elucidem tal situação.

 Após, VOLTEM-ME conclusos para novas deliberações.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de janeiro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131012 Nr: 5872-68.2015.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECI CALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131282 Nr: 6030-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RONAN SEBASTIÃO IZIDORIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA VOGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133797 Nr: 7314-69.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7314-69.2015.811.0040 – Código: 133797.

 Vistos em correição.

 Ante a informação de que as partes se compuseram amigavelmente, 

INTIME-AS para que tragam aos autos o termo da avença para a devida 

homologação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

 Por fim, DETERMINO à Secretaria que promova a atualização de todos os 

dados cadastrais (partes, Advogados etc) dos processos em trâmite por 

esta Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, 

procedendo-se, se necessário for, a reautuação dos autos, nos termos 

do art. 27, inciso II da CNGC/MT.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Agosto de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140027 Nr: 10645-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOEL KISSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005825-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. P. (AUTOR)

M. P. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. F. S. (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que designo sessão de 

conciliação/mediação para o dia 27 de março de 2018, às 13h30min, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Sorriso - MT, 22 de janeiro de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002467-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. C. D. S. (AUTOR)

D. D. C. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO OAB - PR14352 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. F. (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que designo sessão de 

conciliação/mediação para o dia 10 de abril de 2018, às 13h00min, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Sorriso - MT, 22 de janeiro de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002467-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. C. D. S. (AUTOR)

D. D. C. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO OAB - PR14352 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1002467-36.2017.8.11.0040 

AUTOR: SARHA ALINE DE CARVALHO DOS SANTOS, DAVI DE 

CARVALHO FREITAG RÉU: CARLOS HENRIQUE FREITAG Vistos, e etc. 

Nos termos do artigo 329, inciso I do NCPC, não havendo, ainda, citação 

do réu, defiro o pedido de aditamento a inicial (id. 8781279 e seguintes), no 

mais, cumpra-se conforme determinado no id. 800873. Cumpra-se com 

celeridade.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 30257 Nr: 4649-32.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI JOSE SONEGO - espólio, YAGO SONEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Processo n° 30257Vistos em correição.INTIME-SE O EXECUTADO a 

CUMPRIR A SENTENÇA/ACÓRDÃO, acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, 

se houver, no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que NÃO 

OCORRENDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de MULTA DE 10% e, também, de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, 

do NCPC).Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO pelo 

devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante 

ALVARÁ.Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o PRAZO DE 15 

DIAS para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do 

NCPC), sem prejuízo da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já 

determino.Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE.(...).Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 
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903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC.Às 

providências.Sorriso/MT, 27 de setembro de 2017.Silvia Renata Anffe 

SouzaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 1595 Nr: 882-30.1998.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA, EVANDRO 

ERNESTO BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a busca BACEJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 3776 Nr: 119-63.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AROLDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 Ante a busca BACEJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 13523 Nr: 609-12.2002.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICOLO & BAGGIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, LUCIANO 

SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 Ante a busca BACEJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 86578 Nr: 6032-35.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR MIGUEL JOHANN, TRANSPORTES 

JOHANN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Ante a busca BACEJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 124516 Nr: 2103-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR ELOI BERLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA ROSSATO ESTEVES 

SILVERIO - OAB:18319/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Ante a busca BACEJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 83629 Nr: 2709-22.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR LUIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão Negativa do oficial de Justiça, 

requerendo o que de direito no prazo legal, sob pena de extinção.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94035 Nr: 5698-64.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do oficial de Justiça às fls.107/108.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131747 Nr: 6248-54.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Vistos etc.

Trata-se de ação por descumprimento de ordem judicial c/c pedido de 

liminar proposta por Nylce Pinto de Arruda em face de Gilberto Martins 

Bello da Silva.

 Conforme se observa no relatório redigido pela equipe psicossocial 

forense às fls. 275-276, as crianças estão residindo na Comarca de 

Matupá-MT sob a guarda provisória do genitor/detentor senhor Gilberto, 

vez que o mesmo está, atualmente, trabalhando como servidor público 

naquela cidade.

Sendo assim, é do Juízo daquela localidade a competência absoluta para o 

processo e julgamento da causa, na forma do art. 147, I e II da Lei nº 

8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Nesse sentido (grifamos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – 

DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA – REGRA ESPECIAL DO ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE 

DO MENOR E DO JUIZ IMEDIATO – CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A 

MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA – JUÍZO DA SEDE DA RESIDÊNCIA DA 

MENOR E DA SUA GENITORA RECURSO DESPROVIDO. Em caso análogo, 

a Corte da Cidadania firmou o entendimento de que, a competência pode 

ser modificada, mesmo para as medidas protetivas relacionadas com os 

direitos da criança e do adolescente. (AI 144476/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, 

Publicado no DJE 01/02/2016).

Ante o exposto, com fundamento no art. 147, I e II do ECA, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca de Matupá-MT, para o qual 

determino a remessa dos presentes autos, com as anotações e baixas 

devidas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 19 de janeiro de2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131751 Nr: 6250-24.2015.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NPDA, TPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, THUANY PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de guarda c/c pedido de liminar proposta por Nylce Pinto 

de Arruda e Telmo Pinto de Arruda em face de Gilberto Martins Bello da 

Silva.

 Conforme se observa no relatório redigido pela equipe psicossocial 

forense às fls. 371-372, as crianças estão residindo na Comarca de 

Matupá-MT sob a guarda provisória do genitor/detentor senhor Gilberto, 

vez que o mesmo está, atualmente, trabalhando como servidor público 

naquela cidade.

Sendo assim, é do Juízo daquela localidade a competência absoluta para o 

processo e julgamento da causa, na forma do art. 147, I e II da Lei nº 

8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse sentido (grifamos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – 

DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA – REGRA ESPECIAL DO ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE 

DO MENOR E DO JUIZ IMEDIATO – CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A 

MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA – JUÍZO DA SEDE DA RESIDÊNCIA DA 

MENOR E DA SUA GENITORA RECURSO DESPROVIDO. Em caso análogo, 

a Corte da Cidadania firmou o entendimento de que, a competência pode 

ser modificada, mesmo para as medidas protetivas relacionadas com os 

direitos da criança e do adolescente. (AI 144476/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, 

Publicado no DJE 01/02/2016).

Ante o exposto, com fundamento no art. 147, I e II do ECA, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca de Matupá-MT, para o qual 

determino a remessa dos presentes autos, com as anotações e baixas 

devidas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 19 de janeiro de2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 132811 Nr: 6763-89.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITER - 

OAB:19.528-0, ANTONIO LENOAR MARTINS - OAB:7975-B, MARCO 

AURELIO FAGUNDES - OAB:8881-A/MT, MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 133569 Nr: 7204-70.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL CÂNDIDO PORTINARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, para expedição de mandado com novo endereço conforme 

peticionado.

Olga Mazzei

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 138011 Nr: 9645-24.2015.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZENTIM E GUINDANI LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência Complementar, no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos, conforme certidão às fls.41/42 

destes.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 158161 Nr: 8129-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399 MT, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 Vistos etc.

 Considerando a hipótese de conexão entre esta ação e a ação de 

regularização de guarda (código 131751) e a ação de regularização de 

visitas (código 141578), confere-se que as ações se entrelaçam, tendo 

em comum à mesma causa de pedir, consoante previsão do artigo art. 55 

do CPC e ainda, levando em consideração o pedido de reunião dos feitos 

formulado pelo parquet às fls. 131-133, PROCEDA-SE a reunião das 

ações, apensando-se estes autos aos autos Cód. 131751 e código 

141578, onde os feitos deverão tramitar conjuntamente (art. 55, §1 do 

CPC).

Outrossim, observada a conexão entre as ações e considerando a 

alteração do domicilio das crianças para a Comarca de Matupá-MT, 

conforme constatou-se no relatório psicossocial de fls. 74-75 dos autos 

código 141578, resta comprovado que é do Juízo daquela localidade a 
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competência absoluta para o processo e julgamento da causa, na forma 

do art. 147, I e II da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

Nesse sentido (grifamos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – 

DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA – REGRA ESPECIAL DO ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE 

DO MENOR E DO JUIZ IMEDIATO – CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A 

MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA – JUÍZO DA SEDE DA RESIDÊNCIA DA 

MENOR E DA SUA GENITORA RECURSO DESPROVIDO. Em caso análogo, 

a Corte da Cidadania firmou o entendimento de que, a competência pode 

ser modificada, mesmo para as medidas protetivas relacionadas com os 

direitos da criança e do adolescente. (AI 144476/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, 

Publicado no DJE 01/02/2016).

Ante o exposto, com fundamento no art. 147, I e II do ECA, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca de Matupá-MT, para o qual 

determino a remessa dos presentes autos, com as anotações e baixas 

devidas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 19 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva.

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 195 Nr: 316-18.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ANGELO LUNARDELI, MAURÍCIO 

GONÇALVES PRIMO, JOSÉ AROLDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora a requerer o 

que de direito no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 31508 Nr: 711-92.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS RAFAEL WEBER STEFFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKATY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO EXPEDITO FRANZONI - 

OAB:6036-A, NORMA TEREZINHA FRAZONNI - OAB:4838-B

 Ante a busca BACEJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32095 Nr: 1295-62.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO GUILHERME JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT

 Vistos, e etc.

INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Não havendo manifestação, o processo restará suspenso e arquivado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44287 Nr: 1298-46.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERGRÃO - COOP.DOS PROD. E 

TRABALHADORES URBANOS E RURAIS, ERNO LANZ, DARCI LUIZ 

SGANDERLLA, JOSE DOS SANTOS SOUZA, JOSE ADIR CAVALER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9.473 MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348

 Vistos, e etc.

INTIME-SE a parte exequente (cedente/cessionário) para promover o 

andamento do feito, especialmente no que tange a determinação de fl. 

1220 (juntada do parecer do Administrador Judicial da Massa Falida), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Não havendo manifestação, o processo restará suspenso e arquivado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46741 Nr: 3668-95.2008.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FRANCISCO ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOS ANJOS 

RODRIGUES CECHELLA GOMES - OAB:20238, KARINA CAPELLESSO A 

BATISTELLA - OAB:12.772/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Vistos, e etc.

Nos termos do art. 109, § 1º, do CPC, intime-se a parte requerida. para se 

manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a petição e documentos de fls. 

293-304, consignando que o silêncio será entendido como concordância 

tácita.

Decorrido o prazo sem manifestação, efetive-se a substituição do polo 

ativo conforme requerimento de fls. 293.

Em caso de discordância expressa, cadastre-se o apelante como 

assistente litisconsorcial do alienante/cedente.

Após, certifique-se acerca da apresentação das contrarrazões do 

recurso de apelação e remetam-se os presentes autos à Egrégia Corte.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 51459 Nr: 1613-40.2009.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDSM, NOEMI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO SERGIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARCIA BRESSAN 

CELLA - OAB: 2 471- RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da devolução da CARTA PRECATÓRIA de fls. 

165/169.

Olga Mazzei

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 52304 Nr: 2836-28.2009.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME FARIA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14068-B

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de TAXAS/CUSTAS e Diligência no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos, para a distribuição da Carta 

Precatória de oitiva de testemunha para Comarca de Cuiabá/MT.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 55221 Nr: 6441-79.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO AMBIEL, TEREZINHA KUSTER AMBIEL, JOSÉ 

EMÍLIO AMBIEL, RENI THIAGO AMBIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

CARLA ADELITA MOLINARI DAROLD VALCANAIA - OAB:12697/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:13224, PAULO HENRIQUE 

GAIVA MUZZI - OAB:8337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FLORENCIO DE 

CASTILHO - OAB:15640, VIVIANNE CRISTINE CALDAS - OAB:9.826/MT

 Diante do arrazoado, não conheço da impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls.1.612/1.627 e de igual forma, por ser meio inadequado, 

não conheço do cumprimento de sentença interposto por Leandro Mussi 

em desfavor dos autores da ação principal.Quanto ao pleito de litigância 

de má-fé (fls.1.125/1.126), em que pese a conduta do executado em 

reeditar matérias já objeto de decisão judicial, entendo que não é o caso 

de condenação, ao menos neste momento, por não verificar o dolo 

específico, razão pela qual rejeito o pedido de condenação por litigância 

de má-fé.Por outro lado, tendo em vista que ainda não houve o trânsito em 

julgado do acordão dos Embargos de Declaração, é prematura a extinção 

da execução ou mesmo o cancelamento de atos de constrição, eis que 

poderia haver a modificação da situação jurídica em eventuais 

recursos.Todavia, entendo prudente determinar a suspensão do presente 

feito, e do cumprimento de sentença em apenso (90556), pelo prazo de 90 

(noventa) dias, ou até notícias do trânsito em julgado do acordão dos 

Embargos de Declaração 54410/2007, de acordo com o que dispõe o 

art.313, V, “a”, do CPC.Traslade-se cópia da presente decisão para o 

cumprimento de sentença dos autos em apenso (90556).Sorriso/MT, 19 de 

dezembro de 2017.Silvia Renata Anffe SouzaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85159 Nr: 4469-06.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DA SILVA SALES MARTINS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR ALVES DOS SANTOS, INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO PRAIA MAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070/MT, LUCIANE BORDIGNON DA 

SILVA - OAB:13282/MT, WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI - 

OAB:Defensor Públ.

 Intimação dos requeridos para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

laudo pericial juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92796 Nr: 4373-54.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES, 

TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA - ME, RADIO E TELEVISÃO RECORD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, TAYLISE CATARINAROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483/A

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE 

ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELO REQUERIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 96570 Nr: 8532-40.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, ARI 

PAULO GELLER, MARISA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 106051 Nr: 9133-12.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLSS, MEIRIBETE FATIMA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - 

OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do oficial de Justiça de fl.40 destes.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 111490 Nr: 3523-29.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLA CRISTINA DE BRITO VEDOY DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, para que seja expedido o mandado com novo mandado, 

conforme peticionamento.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 125351 Nr: 2617-05.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 229 de 1095



TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO PANIZ, JOCIVANE SOARES FEITOSA LIETE 

PANIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ARI RHODEN, ROSANA ZANETTI, 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE PROTESTOS E TABELIONATO LUIZ ROQUE 

GRANDE, DEANA LODI RHODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, EVANDRO SANTOS DA SILVA - OAB:5.726-B/MT, 

FERNANDO MENDES NEITZKE - OAB:8234, GIOVANE MOISÉS 

MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B, JANONE DA SILVA 

PEREIRA - OAB:7055-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 133769 Nr: 7307-77.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR WOLLMEISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCINI & ROCINI LTDA - EPP, CLAUDECIR 

MARCIO ROCINI, ANDREIA CRISTINA HEINZ ROCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a busca BACEJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 144323 Nr: 1022-34.2016.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA T. CASARINI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Bandelow de Lima - 

OAB:16.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça às fls.36/37 destes.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 24803 Nr: 3748-98.2004.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO ADEMAR SCHERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970, zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, a requerer o 

que de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32372 Nr: 1574-48.2006.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO QUIROGA, MAURO FELIPE 

QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, QUERENDO, 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE 

JUNTADA AS FLS. 205/210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 34146 Nr: 3293-65.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Ante a busca BACEJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 40833 Nr: 3649-26.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JAIR BORGES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 42276 Nr: 5079-13.2007.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE TEREZINHA SOCCOL, JESSICA NATALIA 

SOCCOL, LIDIANA MARA SOCCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR CARLOS SOCCOL - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos INTIMANDO a parte autora para apresentar os 

documentos integralmente, conforme a decisão de fl.64, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44723 Nr: 1667-40.2008.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA SCAPUCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes a requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 45306 Nr: 2236-41.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA HANDE MEL LTDA - ADEGA 

COLONIAL, ELVIO PETERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:8.125-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284A, PAULO JOSE LIBARDONI - OAB:11904-B

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

dos embargos de declaração juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 45394 Nr: 2332-56.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NTLDL, MARIZA LAMBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON TOMAZ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR TOMAZ DE LIMA - 

OAB:35075/PR

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50883 Nr: 1149-16.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENN VANESSA SOUZA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212/MT, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:8.125-MS

 .Caso IMPUGNADA A AVALIAÇÃO, esta no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC).Mesmo em caso de impugnação, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, deverá o CREDOR INFORMAR se tem 

INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO 

PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo 

de 05 dias.Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS 

GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA 

FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE 

QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, 

PENHORA DE COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, 

PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE 

BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e 

sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 52096 Nr: 2696-91.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREITAS ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL BATISTA MASSOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de que recolha a custas/taxas por meio de 

guia no site do TJMT, para a devida distribuição da Carta precatória 

requerida.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 4971-13.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MEGUIRDES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para, no prazo legal, manifestar-se acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 61999 Nr: 5291-29.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Custas no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, para istribuição da requerida Precatória.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 83401 Nr: 2416-52.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CLARA AGROCIÊNCIA INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO ROBUSTI VON ATZINGEN 

PINTO - OAB:284825/SP, DOMICIANO RICARDO DA SILVA BERARDO - 

OAB:201919/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do oficial de Justiça de fls.77/78 destes.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 93832 Nr: 5361-75.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINHOS RIBEIRO DA SILVA, MARIA 

TEREZINHA KACHNIASZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14.125

 Intimação das partes para, no prazo legal, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 100285 Nr: 3019-57.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINHOS RIBEIRO DA SILVA, MARIA TEREZINHA 
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KACHNIASZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14.125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Intimação das partes para, no prazo legal, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 100883 Nr: 3691-65.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESTRINER & FERRAZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, para que seja expedido mandado em novo endereço, conforme 

peticionado à fl.82 destes.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 109651 Nr: 1965-22.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

RÚSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para, no prazo legal, manifestar-se acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 117911 Nr: 8615-85.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F B PRESTADORA DE SERVIÇO DE 

TRANSPORTE LTDA ME, FABRICIO BINOTTO, PATRICIA DAROIT BINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do autor para, no prazo legal, recolher a diligência do Sr. Oficial 

de justiça a fim de dar cumprimento ao mandado citatorio;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124681 Nr: 2203-07.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEITTY LILIAN CAMICIA BIONDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-A/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A

 a respaldar a oposição do presente recurso.3. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1269215/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 

31/08/2015).Nesse cenário, incumbe à embargante recorrer 

adequadamente da decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem 

presentes os requisitos que ensejam a oposição dos embargos de 

declaração.Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, REJEITO os 

embargos de declaração opostos.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Sorriso/MT, 16 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 130657 Nr: 5670-91.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE LARA E PIVOTTI LTDA, CELSO PIVOTTI, 

NOILI DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, para expedição do mandado com novo endereço.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 134305 Nr: 7630-82.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ KOZERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça:

 Certifico que, em cumprimento ao mandado de Execução, extraído dos 

autos de Execução, CÓDIGO 134305, em que tem como parte exequente 

TRANSTERRA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, parte 

executada LUIZ KOZERSKI, por ordem do (a) MM (a) Juiz (a) de Direito da 

2ª vara cível desta comarca, dirigi-me ao endereço indicado no mandado, 

nos dias 20/10/2017 e 26/10/2017, e encontrei a casa fechada, e retornei 

no dia 06/11/2017, e novamente não encontrei o executado, tendo 

encontrado o Sr. ISMAEL, o qual informou ser filho de executado e que ele 

não estava em casa, que ele é caminhoneiro e que quase não para em 

casa, e que estava fazendo frete para o Rio Grande do Sul, e não soube 

informar quando retornará para Sorriso – MT, motivo pelo qual não foi 

possível citar a parte executada Luiz Kozerski.

Certifico ainda que não foi possível arrestar bens de propriedade da parte 

executada, tendo em vista não ter localizado bens.

 Assim sendo, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé.

 Sorriso - MT, 08/11/2017.

Edur Ballotin

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 138226 Nr: 9758-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, e etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para se manifestar nos autos, 

dando prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 141578 Nr: 11385-17.2015.811.0040

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMBDS, ZCTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LUIZ BLAZIUS - 

OAB:31478/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de regulamentação de visitas ajuizada por Eli Regina 

Muller em face de Gilberto Martins Bello da Silva e Zilmara Consuelo Teruel 

de Almeida.

Conforme se observa no relatório redigido pela equipe psicossocial 

forense às fls. 74-75, a (s) criança (s) está (ão) residindo na Comarca de 

Matupá-MT sob a guarda provisória do genitor/detentor senhor Gilberto, 

vez que o mesmo está, atualmente, trabalhando como servidor público 

naquela cidade.

Sendo assim, é do Juízo daquela localidade a competência absoluta para o 

processo e julgamento da causa, na forma do art. 147, I e II da Lei nº 

8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse sentido (grifamos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – 

DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA – REGRA ESPECIAL DO ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE 

DO MENOR E DO JUIZ IMEDIATO – CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A 

MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA – JUÍZO DA SEDE DA RESIDÊNCIA DA 

MENOR E DA SUA GENITORA RECURSO DESPROVIDO. Em caso análogo, 

a Corte da Cidadania firmou o entendimento de que, a competência pode 

ser modificada, mesmo para as medidas protetivas relacionadas com os 

direitos da criança e do adolescente. (AI 144476/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, 

Publicado no DJE 01/02/2016).

Ante o exposto, com fundamento no art. 147, I e II do ECA, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca de Matupá-MT, para o qual 

determino a remessa dos presentes autos, com as anotações e baixas 

devidas.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 19 de janeiro de2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 146990 Nr: 2503-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para no prazo legal, manifestar-se acerca da certidão 

do Oficial de Justiça juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 170498 Nr: 3697-33.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN, 

MARIA DA GRAÇA PICANÇO REICHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS MAIARESSE REIS 

RIBEIRO - OAB:82.423/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência Complementar, no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos, conforme certidão de fl.52.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005622-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO FERREIRA RIBAS (REQUERENTE)

MARIA CLENIR FERREIRA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005622-47.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: LINDOLFO FERREIRA RIBAS, MARIA CLENIR FERREIRA 

RIBAS Vistos. Diante do parecer ministerial de Id 10873645, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 10, do CPC. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 106749 Nr: 9778-37.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO E FUZI LTDA-ME, CLAUBER 

JEFFERSON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100583 Nr: 3359-98.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO JOSE RODRIGUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLENIR GALEGARO GOBBI, DIRVANIR JOSE 

GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B

 VISTOS.

Tratam-se de embargos de declaração ofertados por SOLENIR 

CALEGARO GOBBI e DIRVANIR JOSÉ GOBBI, em face da r. sentença 

proferida às fls. 300, alegando que houve contradição do juízo em relação 

à condenação dos embargantes em custas e honorários advocatícios (fls. 

302/304)

Às fls. 307 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação do 

embargado.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:
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 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Pois bem. No que tange a aludida contradição, entendo que assiste razão 

aos embargantes, já que as despesas com custas e honorários 

advocatícios devem ser fixadas na forma pactuada pelas partes.

Diante de todo exposto, CONHECO EACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, razão pela qual retifico a r. sentença de fls. 300 para 

excluir do primeiro parágrafo do dispositivo o seguinte trecho: “ 

condenando a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais ut §2º do artigo 82 do CPC/2015, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001 ou Lei Nacional 9.099/95, e honorário 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa”, bem como 

acrescentar como segundo parágrafo do dispositivo: “Custas e honorários 

advocatícios na forma pactuada”.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50128 Nr: 449-40.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIVANIRA BATISTA CASIMIRO, JOSÉ VALMIR DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, de que os autos foram desarquivados e se encontram 

nessa Secretaria a disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100148 Nr: 2865-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA TEREZINHA FORNARI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE FUZZI LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB: 8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, de que os autos foram desarquivados e se encontram 

nessa Secretaria a disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143370 Nr: 463-77.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, de que os autos foram desarquivados e se encontram 

nessa Secretaria a disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145780 Nr: 1856-37.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, VDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/O

 Vistos.

Ante manifestação Ministerial de fls. 50/53, INTIME-SE o executado para 

efetuar o pagamento do débito alimentar em atraso (meses de maio, junho, 

julho, agosto, setembro, outubro e novembro), no prazo de 05 (cinco) dias, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, § 3º do CPC).

Decorrido o prazo, sem manifestação do executado, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17812 Nr: 1959-98.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSMEY BATISTA DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729, SUELLEM MONIQUE 

LAGE DOS SANTOS - OAB:19280/O, TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 43985 Nr: 762-35.2008.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO ROQUE SCHINEIDER, DOROTEA SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VINBRÁS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, de que os autos foram desarquivados e se encontram 

nessa Secretaria a disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51997 Nr: 2151-21.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDS, FRANCIELI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONI LERON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, de que os autos foram desarquivados e se encontram 

nessa Secretaria a disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob 
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pena de retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 60941 Nr: 4233-88.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON GIANI BORTOLINI, JEAN ALBERTO 

AGOSTINI, VALMOR VOLPATO, VIDOLMAR BONFANTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 80165 Nr: 5509-57.2010.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, de que os autos foram desarquivados e se encontram 

nessa Secretaria a disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82056 Nr: 922-55.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMBO BARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, que 

designei o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 14:30 horas, para realização 

da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87452 Nr: 6955-61.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99819 Nr: 2502-52.2013.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIA GOMES DE SOUZA SANTOS, MARICELMA 

CRISTINA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082-MT, WAINE ANDRADE COTRIM - OAB:12.603-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15270/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca dos ofícios juntados às fls. 

158/163, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 70 Nr: 133-81.1996.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS LARA, CARLOS 

ROBERTO AMARAL RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca dos ofícios juntados às fls. 204 

e 206/207, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35272 Nr: 4411-76.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVG(, RV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Vistos.

Diante do endereço informado às fls. 452/453, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local.

 INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, consignando-se a 

necessidade de se fazer acompanhar por seu advogado/defensor (art. 

695, § 4º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45295 Nr: 2248-55.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FELIPE MORELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO, IDALINO 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 VISTOS.

De início, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que antes da análise da petição de fls. 

263/264, na qual o exequente postula pela penhora do imóvel matriculado 

sob o nº 30.105 do CRI desta Comarca, o exequente informou a alienação 
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do referido bem à pessoa de Gabriel WitekMarchioro, alegando fraude à 

execução (fls.263/267).

Pois bem. Inobstante a alegação de fraude à execução, tem-se dos autos 

que, além de não constar da matrícula do imóvel em questão a anotação 

premonitória relativa ao presente feito, o exequente não se desincumbiu 

de comprovar a má-fé do terceiro adquirente, ônus este que lhe competia.

A propósito, vejamos o julgado abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE 

À EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 375 DO STJ – TERCEIROS ADQUIRENTES 

DE BOA-FÉ – NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – 

PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – NÃO 

OCORRÊNCIA – ALIENAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.

A Súmula nº 375 do STJ diz que o reconhecimento da fraude à execução 

depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do 

terceiro adquirente, o que não aconteceu nos autos”(TJMT, Ap 

161617/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)– 

destaquei.

Diante disto, INDEFIRO o pedido de decretação de fraude à execução, bem 

como do pedido de penhora de fls. 263/264.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de penhora.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 47377 Nr: 4298-54.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVON CARLOS CARBONI, CARLA REGINA 

MARCHIORO CARBONI, VANDERLEI LUIZ CARBONI, LOVANI RAMBO 

CARBONI, ELIO LUIZ CARLOTT, IVETE CARLOTT, DELMAR ALIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113590/SP

 VISTOS... Considerando isso, deixo de condenar o embargado em 

litigância de má-fé”, o que, por conclusão lógica, afasta a aplicação do 

aludido dispositivo legal, já que para a aplicação do artigo 940 do Código 

Civil, não basta a simples propositura de demanda contra devedor cujo 

débito já restou satisfeito, mas a comprovação da má-fé do credor.A 

propósito, vejamos o julgado abaixo:AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA QUANTO O TERMO INICIAL 

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS CÁLCULOS DAS 

VERBAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E DESPESAS 

PROCESSUAIS – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 940 DO CC – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A sanção prevista no artigo 940 do Código Civil 

vigente (1.531 do Código Civil de 1916) - pagamento em dobro por 

cobrança de dívida já paga - somente pode ser aplicada quando 

comprovada a má-fé do credor. (STJ – 3ª Turma - AgRg no AREsp 

302.306/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 14/05/2013 - DJe 

04/06/2013) - (TJMT, AI 24160/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016) – destaquei.Diante de todo exposto, 

CONHECO EACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para acrescer 

ao dispositivo da sentença de fls. 544/550:“INDEFIRO o pedido de 

aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil”.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50642 Nr: 980-29.2009.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCIMAR RECALCATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 52620 Nr: 2654-42.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE FUGA HARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias, 

vez que a busca via sistema BACENJUD foi infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 56120 Nr: 173-72.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLLA MEHL RIBEIRO BAFA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, acerca do resultado das consultas efetuadas junto ao 

BACENJUD/INFOJUD, bem como para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82058 Nr: 924-25.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, que 

designei o dia 23 de FEVEREIRO de 2018, às 13:30 horas, para realização 

da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99191 Nr: 1801-91.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE BIANCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da petição da parte Requerida, 

juntada aos autos às fls. 125/146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto
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 Cod. Proc.: 104130 Nr: 7188-87.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR PIACINI, ANTONIO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta precatória encaminhada à Comarca de 

Sananduva/RS, retornou sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 107675 Nr: 212-30.2014.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BREVE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta precatória encaminhada à Comarca de Lucas 

do Rio Verde/MT, retornou sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 108891 Nr: 1337-33.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR KNAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, acerca do resultado das consultas de endereços efetuadas junto ao 

BACENJUD e INFOJUD, bem como para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 113734 Nr: 5378-43.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA, CLEITON REIZ, ABILIO REIZ, ALDA MASCULI REIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, acerca do resultado das consultas de endereços efetuadas junto ao 

BACENJUD e INFOJUD, bem como para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135951 Nr: 8446-64.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO JOSÉ DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão negativa de fl. 38, 

que poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 144638 Nr: 1201-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO, ROSELITA RIBEIRO 

STIEVEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Processo/Código: 144638

Vistos/LF

Trata de AÇÃO CÍVEL em que a parte autora busca, em síntese, a tutela 

jurisdicional específica e demais corolários de regência, colacionando nos 

autos a documentação legal necessária.

O feito seguiu regularmente sua marcha procedimental, restando os autos 

conclusos para análise do feito e prosseguimento da instrução probatória.

Considerando que in casu a autocomposição é inviável/inadequada (art. 

334, CPC), sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, fixo 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para as partes sugerirem os pontos 

controvertidos e também para indicarem as provas que desejam produzir, 

justificando a necessidade, utilidade e pertinência das mesmas, pena de 

indeferimento.

Superado o prazo encimado, certifique, e após a conclusão para 

saneamento mediante correta triagem ut Prov. 011/2011/CGJ/MT.

Publique uma vez pelo DJE (art. 1003, CPC) e, sendo necessária face 

atuação no feito, ciência pessoal ao (a/s) membro(a/s) do MPE e DPE face 

legislação orgânica e processual de regência.

Intime-se.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 07 de agosto de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145780 Nr: 1856-37.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, VDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/O

 DECIDO.Segundo nova regra preconizada pelo CPC, é cediço que o § 3° 

do art. 528 da Lei de Regência fixa que se o executado não pagar ou se a 

justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.No mesmo sentido, como já assentado 

na jurisprudência, a prisão do alimentante, por descumprimento de sua 

obrigação alimentar, é cabível, quer se trate de alimentos provisórios, quer 

de provisionais ou de definitivos (RT 477/115, 491/81, mesmo sentir 

STF-RT 567/226).Nesta toada, ao compulsar os autos, conclui-se de forma 

clarividente que o executado não adimpliu a dívida exequenda e não 

apresentou justificativa satisfatória. Ademais, convém esclarecer que o 

débito alimentar não se refere apenas as três prestações anteriores ao 

ajuizamento da ação executiva, mas também as que vencerem durante o 

seu trâmite.O devedor de alimentos não se livra da prisão pelo pagamento 

parcial do débito alimentar.” (TJMT, 3ª Câmara Criminal, HC 66.223/06, Rel. 

Des. Diocles de Figueiredo, J. em 25.9.2006).É de salientar ainda que a 

inércia do executado prejudica e muito o maior interessado com o 

adimplemento: o filho que depende dos alimentos para sobreviver e, não 

q u e r e n d o ,  é  o  m a i o r  p r e j u d i c a d o  p e l a  d e s í d i a 

paternal.Dispositivo.DECRETO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO NELSON 

MACHADO,pelo prazo de 60 dias, a ser cumprida em local adequado e 

separado dos demais segregados da seara criminal, nos termos da 

legislação de regência. Para o cumprimento do mandado de prisão civil, 

comunique-se os órgãos responsáveis.Cabe discorrer que o cumprimento 

da pena, conforme devidamente elucidado alhures, não exime o devedor 
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do pagamento das prestações vencidas e vincendas, bem como, paga a 

prestação alimentícia, crível será a suspensão do cumprimento da ordem 

de prisão, ex vi §§ 5º e 6º do art. 528 do CPC.DEFIRO o pedido de 

PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do § 1º doart. 528 

CPC.Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 54888 Nr: 5207-62.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO R. DE QUEIROZ & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias, 

vez que as buscas via sistema BACENJUD/RENAJUD foram infrutíferas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 104167 Nr: 7224-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão negativa de fl. 53 

que poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 106760 Nr: 9789-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, DEVAIR DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que as cartas citação encaminhadas aos requeridos foram 

devolvidas pelos Correios com a observação "não existe o número".

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002877-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL 

retro, devendo se manifestarem no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 98898 Nr: 1494-40.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO, HARUO SUENGA, TOMOAKI SATO, NAOTOHI YAMADA, 

TADAO KONO, HITOSHI KORIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:4045/O

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls.112-114, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 

85, §8° do Novo Código de Processo Civil.

Homologo a renúncia ao prazo recursal em relação a parte exequente, nos 

termos constantes no penúltimo parágrafo da petição de fls.112.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 35001 Nr: 4122-46.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAHELLE CONFECÇÕES LTDA - ME, 

VANDERLEI JOSÉ DA SILVA, ELIZABET BISSOLI DA SILVA, VANDERLEI 

JOSÉ DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO 

- OAB:6129-B

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls.88-89, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 

85, §8° do Novo Código de Processo Civil.

Homologo a renúncia ao prazo recursal em relação a parte exequente, nos 

termos constantes no penúltimo parágrafo da petição de fls.88.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 19 de janeiro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 59150 Nr: 2449-76.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR JUSTINO, VALENTIN JUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:15096-E, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Outrossim, o § 7ª do art. 85 do NCPC, dispõe que “não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada 

(grifei)”. No caso dos autos, tendo havido a impugnação ao cumprimento 

de sentença e, tendo o exequente concordado com os cálculos 

apresentados pelo executado, devido são os honorários advocatícios 

fixados à fl. 187. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. Às 

providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 92433 Nr: 3997-68.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS 

DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls.119-123, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 

85, §8° do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 97629 Nr: 105-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CAMPOS RODRIGUES LIVRARIA, 

VALDIR CAMPOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls.44-45, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 

85, §8° do Novo Código de Processo Civil.

Determino desde já a baixa das restrições realizadas via RENAJUD à fl. 

38.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 137101 Nr: 9164-61.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COHABITA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 

LTDA, MARIA HELENA SIMONI, S2 PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, ALINE BERGHETTI SIMIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls.20-21, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 

85, §8° do Novo Código de Processo Civil.

Homologo a renúncia ao prazo recursal em relação a parte exequente, nos 

termos constantes no penúltimo parágrafo da petição de fl.20.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 37426 Nr: 336-57.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAHELE CONFECÇÕES LTDA, VANDERLEI 

JOSE DA SILVA, ELIZABET BISSOLI DA SILVA, VANDERLEI JOSÉ DA 

SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 Código 37426

Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

134-vº, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 

85, §8° do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 20 de março de 2017.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 85611 Nr: 4966-20.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.N.PESCO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Ademais, DEFIRO o pedido de penhora on-line, e determino que seja 

efetivado o bloqueio de contas em nome da parte executada A. N. PESCO 

E CIA LTDA, CNPJ: 03.184.898/00001-93, já citados nos termos alhures 

expostos, através do sistema BACEN-JUD, do valor atualizado indicado 

pelo exequente, qual seja: R$ 10.520,94 (Dez mil, quinhentos e vinte reais 

e noventa e quatro centavos).Junte-se aos autos cópia da 

operação.Efetivado o bloqueio com sucesso, intime-se o executado para, 

nos termos do § 3º do art. 854 do NCPC, comprovar que:I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis;II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.Havendo manifestação 

do executado no prazo acima, voltem-me os autos conclusos.Não 

havendo manifestação, o que deverá ser certificado, determino a 

conversão da indisponibilidade em penhora via Sistema Bacenjud, com a 

transferência do valor bloqueado à conta única do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Restando infrutíferas as buscas, defiro o pedido de penhora 

“in loco”, determinando a avaliação que deverá ser cumprida no endereço 

da empresa executada informado na inicial, em relação aos bens 

encontrados em seu interior, nos termos do artigo 831 do Novo CPC , 

devendo o oficial atestar o funcionamento da empresa.Efetivada a 

penhora, proceda-se a intimação das partes, nos termos do artigo 16 da 

Lei 6.830/80.Restando negativa as diligências, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

dias.Cumpra-se.Sorriso/MT, 08 de Julho de 2016.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 85611 Nr: 4966-20.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FN-AU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A&CL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Vistos etc.

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, aliado ao fato de que o NCPC admitiu a 

providência ora determinada “sem dar ciência prévia ao executado”, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DO EXECUTADO, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação.

Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de auto de 

penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese 

em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 

854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º 

do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso 

REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 30 DIAS (art. 16 da Lei 

6.830/80)

Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O 

DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem apresentação de embargos, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 16, III, da LEF), MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE.

Acaso, EVENTUALMENTE, existam exequentes CITADOS POR EDITAL, 

fica desde já NOMEADO O REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS da UNIC, devendo, acaso não habilitado procurador particular, 

receber vista dos Autos para as manifestações supracitadas.

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA, quer on-line, 

quer sobre bens de propriedade do executado, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 30 dias.

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC).

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, ou 

acaso não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, 

SUSPENDO O FEITO pelo prazo de 01 ano, devendo ser a autora intimada.

Não havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de 

suspensão, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, CIENTIFICANDO O 

AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos 

termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 88279 Nr: 7815-62.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSE SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANDERSON ECKERT 

MARTINS - OAB:56959

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls.68/69, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 

85, §8° do Novo Código de Processo Civil.

Homologo a renúncia ao prazo recursal em relação a parte exequente, nos 

termos constantes no penúltimo parágrafo da petição de fls.68.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

P.R.I.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2016.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 88283 Nr: 7819-02.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ANTONIO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE DE FATIMA THOME 

PARIZZI - OAB:8631

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme informado às fls. 

60, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 794, 

inciso I do Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 

20, §4° do Código de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de 

estilo, dando-se baixa e arquivando os autos.

P.R.I.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2016.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 88353 Nr: 7886-64.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILAR JOSE BETTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILAR JOSE BETTONI - 

OAB:7843

 Código: 88353.

Vistos etc.

Considerando à penhora online realizada à fl.68, bem como o levantamento 

dos valores, conforme alvará colacionado à fl. 75 julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 

85, §8° do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 137100 Nr: 9163-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COHABITA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 

LTDA, MARIA HELENA SIMONI, S2 PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, ALINE BERGHETTI SIMIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 
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MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls.21-22, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 

85, §8° do Novo Código de Processo Civil.

Homologo a renúncia ao prazo recursal em relação a parte exequente, nos 

termos constantes no penúltimo parágrafo da petição de fl.21.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 142100 Nr: 11695-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE DE MELO BAISE BARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 Código: 142100.

Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à 

fl.23, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 

85, §8° do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37086 Nr: 6085-89.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES TOLENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:77647/RS

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de Justiça Gratuita formulado pela companheira do 

executado (fls.44/47), porém, verifico a inexistência de prova documental 

acerca da hipossuficiência alegada, embora devidamente intimada para 

comprová-la (fls.68), motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2016.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010585-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALDO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010585-13.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ADINALDO SILVA SANTOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Intime-se a 

parte exequente acerca do noticiado cumprimento da obrigação (ID 

10990804). Após, renove-se a conclusão.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010471-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA DENTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONLINE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

(REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE TONATTO OAB - SC33527 (ADVOGADO)

ULISSES ACORDI FETTER OAB - SC22427 (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010471-74.2016.8.11.0040 REQUERENTE: RAISSA DENTI REQUERIDO: OI 

S.A, ONLINE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

Preliminarmente à análise de homologação do acordo entabulado no Id. 

11281047, intime-se a reclamante para manifestação acerca do interesse 

no prosseguimento do feito em relação à reclamada Oi S/A, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção em relação esta reclamada. 

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE FATIMA DE ALMEIDA ARGENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. TEREZINHA TEIXEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000646-31.2016.8.11.0040 REQUERENTE: IVONE DE FATIMA DE 

ALMEIDA ARGENTA REQUERIDO: E. TEREZINHA TEIXEIRA - ME Intime-se a 

parte reclamante para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 485, III, 

do NCPC).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010935-35.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILLARY GABRIELLE MORAES 02675931128 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010935-35.2015.8.11.0040 REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: HILLARY GABRIELLE MORAES 02675931128 I - 

Em que pese o peticionado no ID 10587066, intime-se a parte reclamante 

para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, apresentando o endereço da parte reclamada, 

sob pena de extinção (art. 485, III, do NCPC). II - Com a informação, 

providencie-se novo agendamento da audiência de conciliação via Sistema 

PJE e, após, cite-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante. III - Decorrido o prazo acima (item I), sem 

manifestação, certifique-se e retornem conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002132-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. 1002132-17.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018.Elite Capitanio, Gestora Judicial

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE RAMOS GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE COLELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001542-40.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCOS ANDRE RAMOS 

GARCIA REQUERIDO: ALEXANDRE COLELLA I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 15h30min. II 

- Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004542-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MAGNAGNAGNO (REQUERIDO)

 

Processo: 1004542-48.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, e tendo em vista equívoco 

quando da intimação pretérita da parte reclamante para audiência 

designada, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante da 

data correta para a realização da audiência e conciliação qual seja: dia 26 

DE JANEIRO DE 2018 ÀS 08H40MIN, ficando ciente a parte interessada 

que o não comparecimento implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 22 

de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006006-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIOMATER BIOPLASTICOS COMERCIAL, IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006006-10.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 04 DE ABRIL 

DE 2018 ÀS 15H30MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002011-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1002011-86.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “não existe número 

indicado” conforme ID. 11421242. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011249-78.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LIMA DERKOSKI OAB - MT18337/O (ADVOGADO)

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR SANCHES GURGEL OAB - SP338813 (ADVOGADO)

 

Processo: 8011249-78.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar as partes de que foi designado o dia 04 DE ABRIL DE 2018 

ÀS 18H00MIN para realização da audiência de conciliação, ficando ciente 

a parte interessada que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011249-78.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LIMA DERKOSKI OAB - MT18337/O (ADVOGADO)

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR SANCHES GURGEL OAB - SP338813 (ADVOGADO)

 

Processo: 8011249-78.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar as partes de que foi designado o dia 04 DE ABRIL DE 2018 

ÀS 18H00MIN para realização da audiência de conciliação. Sorriso/MT, 22 

de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010679-63.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010679-63.2013.8.11.0040 (D) I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004601-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CARVALHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1004601-36.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar as partes de que foi designado o dia 30 DE MAIO DE 2018 

ÀS 15H50MIN para realização da audiência de conciliação, ficando ciente 

a parte interessada que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004562-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SULAMITA MARIANA TELLI BLOSS ZWIRTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA OAB - MT20755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1004562-39.2017.8.11.0040 (D) Constata-se que o sistema PJE designou 

audiência de conciliação automaticamente neste feito. Contudo, é sabido 

que o Estado de Mato Grosso não adota política conciliatória em demandas 

judiciais, e sequer tem comparecido em audiências de conciliação. Decorre 

que tal ato somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. Pelo exposto, cancelo a 

audiência de conciliação aprazada e determino o cumprimento do seguinte 

trâmite processual: 1) Certifique-se a tempestividade dos embargos à 

execução oferecidos no ID 10137228; 2) Sendo tempestivo, determino a 

intimação da exequente para apresentação de resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 920 do NCPC); 3) Decorrido o prazo acima com ou sem 

resposta ou certificada a intempestividade dos embargos, renove-se a 

conclusão. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005110-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE LAZZARE GATTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

FATORIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

HOSS INDUSTRIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Processo: 1005110-64.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar as partes de que foi designado o dia 07 DE FEVEREIRO DE 

2018 ÀS 11H30MIN para realização da audiência de conciliação, ficando 

ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005307-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUELI GOMES DA SILVEIRA SAMPAIO MACHADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1005307-19.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “não existe número 

indicado” conforme ID. 11431174. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAKOVSKI (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1001889-10.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “mudou-se” conforme ID. 

11432555. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 54977 Nr: 5219-76.2009.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENO DAVI RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 
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MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 5219-76.2009.811.0040 (54977) (O)

I – Indefiro o pedido constante à fl. 103, porquanto as diligências 

postuladas para localização do endereço da executa já foram realizadas 

várias vezes neste feito, sem sucesso.

II - Tendo em vista a ausência de notícias de bens penhoráveis, a despeito 

de diligências realizadas pelo Juízo, já não há assim interesse processual 

na continuidade da tramitação, pois evidenciada a impossibilidade de 

satisfação do crédito a partir da responsabilização patrimonial da parte 

devedora.

 III - Isso posto, JULGO EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95, entregando-se à parte credora, caso requerido, certidão 

do seu crédito, como título para eventual futura execução (Enunciado 

75/FONAJE) ou demais providências de seu interesse.

IV - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

V - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

 JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 34226 Nr: 3367-22.2006.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA LEOPOLDO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA HELENA DO AMARAL RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 PROCESSO N. 3367-22.2006.8.11.0040 (34226) (O)

I - Defiro o pedido de penhora “on-line” no montante de R$27.011,98 (vinte 

e sete mil e onze reais e noventa e oito reais).

II - A penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC.

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação.

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final.

V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se 

a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a 

inserção de constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em 

nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a 

constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora 

(NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado 

(a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 

(cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção 

de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na forma 

do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o 

(a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem 

como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC.

VI – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, a parte exequente deverá se manifestar sobre os 

rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação 

desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

 Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 24322 Nr: 721-10.2004.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ROGÉRIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERCI FELIPE ADRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 PROCESSO N. 721-10.2004.811.0040 (24322) (O)

I - Tendo em vista a inércia da parte exequente (fl. 217), bem como a 

ausência de notícias de bens penhoráveis, a despeito de diligências 

realizadas pelo Juízo, já não há assim interesse processual na 

continuidade da tramitação, pois evidenciada a impossibilidade de 

satisfação do crédito a partir da responsabilização patrimonial da parte 

devedora.

 II - Isso posto, JULGO EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95, entregando-se à parte credora, caso requerido, certidão 

do seu crédito, como título para eventual futura execução (Enunciado 

75/FONAJE) ou demais providências de seu interesse.

III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

IV - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

 JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 32076 Nr: 1245-36.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA LAGEMANN ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MIGUEL SÉKULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 2006/154 (32076) (O)

I - Tendo em vista a inércia da parte exequente (fl. 120), bem como a 

ausência de notícias de bens penhoráveis, a despeito de diligências 

realizadas pelo Juízo, já não há assim interesse processual na 

continuidade da tramitação, pois evidenciada a impossibilidade de 

satisfação do crédito a partir da responsabilização patrimonial da parte 

devedora.

 II - Isso posto, JULGO EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95, entregando-se à parte credora, caso requerido, certidão 

do seu crédito, como título para eventual futura execução (Enunciado 

75/FONAJE) ou demais providências de seu interesse.

III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

IV - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

 JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 41171 Nr: 3995-74.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROTECNICA IVAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CABOS E 

MADEIRAS SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 2007/437 (41171) (O)

Em princípio, incumbe à parte autora a indicação do endereço da parte 

requerida: Lei n. 9.099/95, art. 14, §1º, I.

A pesquisa de endereços pelo Poder Judiciário somente é possível em 

hipóteses excepcionais, é dizer, quando a parte interessada demonstrar 

que esgotou os meios disponíveis para localizar a parte adversa. Com 

efeito, são diligências que extrapolam a precípua função de entrega da 

prestação jurisdicional, sendo certo que, em tempos de duração razoável 

do processo, as partes também possuem obrigações a cumprir em prol da 

celeridade processual.

 Nesse sentido, a orientação jurisprudencial é pacífica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO CONVÊNIO INFOJUD. 

OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. NÃO CONFIGURADO. 1 - Insurge-se 

a Agravante em face de decisão que indeferiu o pedido de consulta ao 

Infojud, a fim de obter o endereço atualizado da parte ré. 2 - A requisição 

de informações a órgãos públicos pelo Judiciário, visando à localização do 

endereço do devedor para fins de citação, é providência admitida 

excepcionalmente, justificando-se tão somente na hipótese de o 

requerente comprovar ter esgotado todos os meios à sua disposição, o 

que não restou configurado nos autos. Precedentes desta Corte. 3 - Para 

que se configure a excepcionalidade é indispensável que o credor, antes 

de postular o auxílio ao Judiciário, cumpra uma série de diligências e que 

estas resultem inexitosas. Dentre as diligências a cargo do Exequente, 

destacam-se: pesquisa nas Juntas Comerciais, pesquisa no site 

telelistas.net; expedição de ofícios diretamente às concessionárias de 

serviço público, empresas e autarquias públicas, como, por exemplo, 

empresas de telefonia móvel e fixa, CEG, Light, DETRAN, etc. 4 - No caso 

dos autos, a Agravante apenas tentou citar, sem êxito, o devedor no 

endereço indicado na inicial, requerendo em seguida a consulta ao Infojud. 

Assim, a credora não se desincumbiu de seu ônus processual; não 

demonstrou que realizou as diligências possíveis e disponíveis, visando à 

obtenção do atual endereço da parte executada. 5 - Agravo de 

instrumento não provido. (AG nº 201500000032287/RJ, 5ª Turma 

Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Marcus Abraham. j. 08.06.2015).

 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

RÉU CITADO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS 

ESGOTADAS. CONSULTA NO BACEN JUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. 

CABIMENTO. 1. Exauridas todas as diligências possíveis para localização 

do endereço do executado, torna-se cabível a consulta no sistema Bacen 

Jud para obter tais informações, eis que admitida apenas em situações 

excepcionais. 2. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 

20150020087150 (880903), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Maria de 

Lourdes Abreu. j. 18.06.2015, DJe 17.07.2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. 

BACEN JUD. Embora possível o deferimento do pedido de consulta por 

meio do sistema Bacen Jud, necessário que esteja comprovado o 

esgotamento das diligências realizadas pela parte agravante no sentido de 

localização do endereço da parte agravada para tentativa de regular 

citação, o que, no caso concreto, não foi procedido, tanto que o julgador 

determinou fossem consultadas AES SUL, CORSAN e COMUSA. 

SEGUIMENTO NEGADO. (Agravo de Instrumento nº 70066407628, 12ª 

Câmara Cível do TJRS, Rel. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout. j. 

09.09.2015, DJe 10.09.2015).

No caso em crivo, não obstante, a autora demonstrou que realizou 

diligências para localizar a parte reclamada, além do que o prazo de 

tramitação do feito autoriza a presunção de que esgotou todos os meios a 

seu alcance para viabilizar o prosseguimento do feito.

Diante disso, DEFIRO as diligências postuladas nas fls. 141-142, para fins 

de pesquisa de endereço da parte reclamada junto aos sistemas 

eletrônicos disponíveis, quais sejam, BACENJUD, INFOJUD e SIEL.

 Consigno que os dois primeiros sistemas exigem o CPF da parte, ao 

passo que o último exige o nome da genitora. A parte reclamante deverá 

indicar esses dados, acaso inexistentes nos autos, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de restar preclusa a diligência (havendo tais dados nos autos, 

não há necessidade de manifestação no prazo assinalado).

Intime-se a parte reclamante. Juntados os resultados das diligências, 

renove-se a intimação para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 100002 Nr: 2706-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERNANDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE PILATTI - 

OAB:33.611/SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469/A

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, em observância ao comando do art. 61 

do Código de Processo Penal, e com fundamento no art. 107, inciso IV, do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de PEDRO FERNANDO DE 

SOUZA, com relação aos fatos objeto deste feito.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 23737 Nr: 2534-43.2002.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVDM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 2534-43.2002.8.11.0040 (23737) - D

Considerando que este feito tramita há mais de 15 (quinze) anos, sem 

notícias de bens penhoráveis, a despeito de inúmeras diligências 

realizadas pelo Juízo, não há razão para o prosseguimento de sua 

tramitação, pois a não-satisfação do direito da parte decorre de causas 

estranhas à atuação do Poder Judiciário.

Isso posto, JULGO EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 

n. 9.099/95, entregando-se à parte exequente, caso requerido, certidão do 

seu crédito, como título para eventual futura execução (Enunciado 

75/FONAJE).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 28856 Nr: 3332-96.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 2005/502 (28856) (O)

I - Tendo em vista a inércia da parte exequente (fl. 180), bem como a 

ausência de notícias de bens penhoráveis, a despeito de diligências 

realizadas pelo Juízo, já não há assim interesse processual na 

continuidade da tramitação, pois evidenciada a impossibilidade de 

satisfação do crédito a partir da responsabilização patrimonial da parte 

devedora.

 II - Isso posto, JULGO EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95, entregando-se à parte credora, caso requerido, certidão 

do seu crédito, como título para eventual futura execução (Enunciado 

75/FONAJE) ou demais providências de seu interesse.

III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

IV - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

 JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 29375 Nr: 3819-66.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVANE DALSÓQUIO - 

OAB:10289, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON GAREY - 

OAB:44456/SP

 Impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes da r. sentença a seguir 

trasncrita: PROCESSO N. 3819-66.2005.811.0040 (29375) I - Tendo em 

vista a inércia da parte exequente (fl. 262), bem como a ausência de 

notícias de bens penhoráveis, a despeito de diligências realizadas pelo 

Juízo, já não há assim interesse processual na continuidade da tramitação, 

pois evidenciada a impossibilidade de satisfação do crédito a partir da 

responsabilização patrimonial da parte devedora. II - Isso posto, JULGO 

EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95, 

entregando-se à parte credora, caso requerido, certidão do seu crédito, 

como título para eventual futura execução (Enunciado 75/FONAJE) ou 

demais providências de seu interesse.III - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 - Com o trânsito em julgado, arquive-se.Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 29493 Nr: 3892-38.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR ANTONIO BELUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO OBREGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 PROCESSO N. 3892-38.2005.8.11.0040 (29493) (O)

I - Homologo o acordo firmado pelas partes nestes autos (Id. 155-158), 

para que produza os efeitos legais e, nos termos do art. 922 do NCPC, 

defiro a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

II - Findo o prazo, deverá a exequente se manifestar independente de 

nova intimação, consignado desde já que a ausência de manifestação 

será entendida como cumprimento integral da obrigação.

III – Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, retornem os 

autos conclusos.

IV – Quanto ao pedido de ordem ao DETRAN/MT para licenciamento do 

veículo descrito nas fls. 134-135, indefiro-o, porquanto incompatível a 

manutenção da penhora com a pretensão.

 V - Intimem-se.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 33123 Nr: 2269-02.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA MOTTA LAMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 2269-02.2006.8.11.0040 (33123) (O)

Tendo em vista o noticiado nas fls. 184-194, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 33358 Nr: 2498-59.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERBAL BELUSCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA TEREZINHA SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE JANCZESKI - 

OAB:12702-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Em que pese o peticionado nas fls. 288-292, mantenho o indeferimento da 

penhora de ativos da empresa e do imóvel, conforme decidido na fl. 287.

Defiro a expedição de intimação à parte executada, para que indique bens 

passíveis de penhora, sob pena de prática de ato atentatório ao exercício 

da jurisdição, na forma do art. 774, V, do NCPC.

A intimação deverá ser realizada por carta.

Com a resposta, ou certificada a inércia, intime-se a exequente para dizer 

dos rumos do prosseguimento, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 39928 Nr: 2777-11.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRIMALDE GREMONESI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEMA DAMASSINI GARCIA, DARCI WEISS, 

INDIANA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 PROCESSO N. 2777-11.2007.8.11.0040 (39928) - D

Em que pese o postulado pela parte executada nas fls. 450-451, 

observa-se que alegou excesso de execução, sem, contudo, apresentar 

o valor que entende devido (art. 525, §4º, do NCPC).

Assim, sendo este seu único fundamento, rejeito liminarmente a 

impugnação (art. 525, §5º, do NCPC).

Para regular tramitação do feito, cumpra-se integralmente o determinado 

na fl. 449.

Intimem-se.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 54459 Nr: 4821-32.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ECCENTRIC LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA COLELLA IND. DE ROUPAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802-MT

 Impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes da r. sentença a seguir 

transcrita:PROCESSO N. 4821-32.2009.8.11.0040 (54459) I - Os sócios da 

reclamada não são partes neste feito, assim indefiro o postulado nas fls. 

223-224. II - Tendo em vista a ausência de notícias de outros bens 

penhoráveis, a despeito de diligências realizadas pelo Juízo, já não há 

assim interesse processual na continuidade da tramitação, pois 

evidenciada a impossibilidade de satisfação do crédito a partir da 

responsabilização patrimonial da parte devedora. III - Isso posto, JULGO 

EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95, 

entregando-se à parte credora, caso requerido, certidão do seu crédito, 

como título para eventual futura execução (Enunciado 75/FONAJE) ou 

demais providências de seu interesse. IV - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se.Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003072-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003072-79.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLOVIS MANOEL DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a 

decisão prolatada nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso 

Especial n. 1.163.020/RS, pelo Relator Ministro Herman Benjamin, em 

trâmite no Superior Tribunal de Justiça, bem como considerando que 

também se discute no presente feito a "inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS", verifico que é o caso de se determinar a SUSPENSÃO deste feito 

até julgamento definitivo daquele Tribunal, conforme determinado pelo 

ministro Relator e orientação do E. Tribunal de Justiça deste Estado (Ofício 

Circular nº 3272/2017-DJA). Assim sendo, permaneçam os autos na 

Secretaria até o julgamento dos recursos. Após, colha-se manifestação 

das partes e retornem conclusos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-43.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO NERI BOCOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - 

ME (REQUERIDO)

MARCELO DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA SILVA FERREIRA OAB - MT19770/O (ADVOGADO)

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010303-43.2014.8.11.0040 REQUERENTE: AVELINO NERI BOCOLLI 

REQUERIDO: MARCELO DO NASCIMENTO SANTOS, EXPRESSO NORTE 

TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - ME I - Retifiquem-se 

o registro e a autuação, passando a constar o feito como cumprimento de 

sentença, procedendo-se ainda, a exclusão dos patronos antigos e 

inclusão dos novos patronos da parte executada Expresso Norte, 

conforme requerido no ID 11063911. II - Após, intime-se a parte 

executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000294-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR DA SILVA HANRIQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000294-39.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: BRUNA BEAL EXECUTADO: 

CESAR DA SILVA HANRIQUE Indefiro o pedido de pesquisa de endereços 

formulado pela parte exequente no ID 10224979, porquanto somente é 

possível em hipóteses excepcionais, o que não é o caso, tendo em vista 

que não esgotados todos os meios de buscas para localização da parte 

executada. Assim, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre 

os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Decorrido o prazo, sem manifestação, 

certifique-se e renove-se a conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSOM FERRON CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000609-67.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA 

- ME REQUERIDO: EMERSOM FERRON CARNEIRO I - Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença proferida no ID 10183850. Após, 

retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o feito como 

cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte executada, na forma do art. 

513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente. V - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011160-55.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGO BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011160-55.2015.8.11.0040 REQUERENTE: EDSON RODRIGO BRUNO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Considerando-se o retorno dos autos a esta 
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instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inercia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-33.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ROSA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010433-33.2014.8.11.0040 REQUERENTE: RAQUEL ROSA TEIXEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A I - Retifiquem-se 

o registro e a autuação, passando a constar o feito como cumprimento de 

sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, bem como se manifestar quanto ao 

prosseguimento da execução, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-51.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RODOLFO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010296-51.2014.8.11.0040 REQUERENTE: SANDRA RODOLFO 

RODRIGUES REQUERIDO: OI S.A Considerando-se o retorno dos autos a 

esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em 

caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010391-13.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ALFREDO DENTE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Considerando-se o retorno 

dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010716-27.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO ZORTEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARDA DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO TREVISAN OAB - RS0077202A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010716-27.2012.8.11.0040 REQUERENTE: MARCELO ANTONIO ZORTEA 

REQUERIDO: VANGUARDA DO BRASIL S.A. Considerando-se o retorno 

dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-61.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MIGUEL VEDANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

EASYCOB CONSULTORIA TREIN E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILTON DE SOUZA OAB - RJ0150296A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010360-61.2014.8.11.0040 REQUERENTE: VILSON MIGUEL VEDANA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A, EASYCOB CONSULTORIA TREIN E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP Considerando-se o retorno dos 

autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011256-07.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ZIBETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER ? CALÇADOS CENTRO ? OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

ALPARGATAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011256-07.2014.8.11.0040 REQUERENTE: EMERSON ZIBETTI 

REQUERIDO: ALPARGATAS S.A., CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA, CALCENTER ? CALÇADOS CENTRO ? OESTE 

LTDA Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com 

relação aos rumos do processo, sendo que em caso de inércia o feito 

deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em caso de 

condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, 

ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele 

dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010497-09.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA ALBUQUERQUE DE LIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO)

KEINSTEIN ALBUQUERQUE DE LIRA OAB - AL0011360A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010497-09.2015.8.11.0040 REQUERENTE: ALDENIR DO NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: VERA LUCIA ALBUQUERQUE DE LIRA I - 

Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o feito como 

cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma 

do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente (ID 10804591). V - Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010368-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BARROS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010368-67.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JOSUE BARROS DE ALMEIDA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Intime-se a parte reclamante acerca do noticiado 

cumprimento da obrigação (ID 10862775). Após, renove-se a conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010544-17.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PASINI & PASINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010544-17.2014.8.11.0040 REQUERENTE: PASINI & PASINI LTDA - ME 

REQUERIDO: AMERICEL S/A Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-91.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALENCAR LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BIGOLIN OAB - MT13.328-A (ADVOGADO)

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010509-91.2013.8.11.0040 REQUERENTE: MARCIA REGINA ALENCAR 

LEITE REQUERIDO: REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME I - Retifiquem-se o 

registro e a autuação, passando a constar o feito como cumprimento de 

sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 
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subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente (ID 

10995041). V - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ARAUJO RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000611-37.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA 

- ME REQUERIDO: PATRICIA ARAUJO RIBEIRO - ME Em princípio, incumbe à 

parte exequente a indicação do endereço da parte executada: Lei n. 

9.099/95, art. 14, §1º, I. A pesquisa de endereços pelo Poder Judiciário 

somente é possível em hipóteses excepcionais, é dizer, quando a parte 

interessada demonstrar que esgotou os meios disponíveis para localizar a 

parte adversa. Com efeito, são diligências que extrapolam a precípua 

função de entrega da prestação jurisdicional, sendo certo que, em tempos 

de duração razoável do processo, as partes também possuem obrigações 

a cumprir em prol da celeridade processual. Nesse sentido, a orientação 

jurisprudencial é pacífica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO 

CONVÊNIO INFOJUD. OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. NÃO 

CONFIGURADO. 1 - Insurge-se a Agravante em face de decisão que 

indeferiu o pedido de consulta ao Infojud, a fim de obter o endereço 

atualizado da parte ré. 2 - A requisição de informações a órgãos públicos 

pelo Judiciário, visando à localização do endereço do devedor para fins de 

citação, é providência admitida excepcionalmente, justificando-se tão 

somente na hipótese de o requerente comprovar ter esgotado todos os 

meios à sua disposição, o que não restou configurado nos autos. 

Precedentes desta Corte. 3 - Para que se configure a excepcionalidade é 

indispensável que o credor, antes de postular o auxílio ao Judiciário, 

cumpra uma série de diligências e que estas resultem inexitosas. Dentre 

as diligências a cargo do Exequente, destacam-se: pesquisa nas Juntas 

Comerciais, pesquisa no site telelistas.net; expedição de ofícios 

diretamente às concessionárias de serviço público, empresas e 

autarquias públicas, como, por exemplo, empresas de telefonia móvel e 

fixa, CEG, Light, DETRAN, etc. 4 - No caso dos autos, a Agravante apenas 

tentou citar, sem êxito, o devedor no endereço indicado na inicial, 

requerendo em seguida a consulta ao Infojud. Assim, a credora não se 

desincumbiu de seu ônus processual; não demonstrou que realizou as 

diligências possíveis e disponíveis, visando à obtenção do atual endereço 

da parte executada. 5 - Agravo de instrumento não provido. (AG nº 

201500000032287/RJ, 5ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. 

Marcus Abraham. j. 08.06.2015). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RÉU CITADO POR EDITAL. 

LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. CONSULTA 

NO BACEN JUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABIMENTO. 1. Exauridas todas 

as diligências possíveis para localização do endereço do executado, 

torna-se cabível a consulta no sistema Bacen Jud para obter tais 

informações, eis que admitida apenas em situações excepcionais. 2. 

Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 

20150020087150 (880903), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Maria de 

Lourdes Abreu. j. 18.06.2015, DJe 17.07.2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CITAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. BACEN JUD. 

Embora possível o deferimento do pedido de consulta por meio do sistema 

Bacen Jud, necessário que esteja comprovado o esgotamento das 

diligências realizadas pela parte agravante no sentido de localização do 

endereço da parte agravada para tentativa de regular citação, o que, no 

caso concreto, não foi procedido, tanto que o julgador determinou fossem 

consultadas AES SUL, CORSAN e COMUSA. SEGUIMENTO NEGADO. 

(Agravo de Instrumento nº 70066407628, 12ª Câmara Cível do TJRS, Rel. 

Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout. j. 09.09.2015, DJe 10.09.2015). No 

caso em crivo, não obstante, o prazo de tramitação do feito sem 

efetivação da citação, autoriza a presunção de que esgotou todos os 

meios a seu alcance para viabilizar o prosseguimento do feito. Diante 

disso, DEFIRO PARCIALMENTE as diligências postuladas no ID 9469648, 

para fins de pesquisa de endereço da parte executada junto aos sistemas 

eletrônicos disponíveis, quais sejam, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 

Intime-se a parte exequente. Juntados os resultados das diligências, 

renove-se a intimação para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006206-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY ATILIO MAIOLINO HERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006206-17.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: RONEY ATILIO MAIOLINO 

HERNANDES EXECUTADO: MARCOS ROBERTO MOREIRA I - Intime-se a 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante devido, nos termos 

do art. 523, § 2º, do NCPC. II - Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. III - Não 

havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar 

atualização do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 

(cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. IV - Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO NASCIMENTO FREITAS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDELL & RUDELL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000554-53.2016.8.11.0040 REQUERENTE: THIAGO NASCIMENTO 

FREITAS BARBOSA REQUERIDO: RUDELL & RUDELL LTDA - ME I - 

Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o feito como 

cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma 

do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 
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prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente. V - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001836-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE FINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001836-29.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ROQUE FINCK REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001836-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE FINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001836-29.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ROQUE FINCK REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010914-59.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DUARTE DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ANDREGHETTO OAB - MT0009431A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010914-59.2015.8.11.0040 REQUERENTE: EDILAINE DUARTE DO PRADO 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser arquivado 

independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a presente 

intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de 

inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020067-19.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8020067-19.2015.8.11.0040 REQUERENTE: THAYNARA FERREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: OI S.A Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010786-39.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DAS GRACAS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010786-39.2015.8.11.0040 REQUERENTE: VIVIANE DAS GRACAS 

ARAUJO REQUERIDO: OI S.A Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005546-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005546-23.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: ROSEMERI VORISEK 

78629810149 EXECUTADO: CONCEICAO DA SILVA ALVES I - Intime-se a 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante devido, nos termos 

do art. 523, § 2º, do NCPC. II - Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. III - Não 

havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar 

atualização do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 

(cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. IV - Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011188-23.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ADRIANO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO 85673781172 (EXECUTADO)

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011188-23.2015.8.11.0040 EXEQUENTE: CHARLES ADRIANO DOS 

SANTOS & CIA LTDA - ME EXECUTADO: RODRIGO LAZARO DE SOUZA 

NETO 85673781172, RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO I - 

Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o feito como 

cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma 

do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente. V - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003453-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003453-87.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JAMES DE SOUSA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A I - Verifica-se que a 

correspondência para citação/intimação da parte reclamada retornou com 

o motivo da devolução “Não existe o Nr.” (ID 10766060). II - Destarte, 

intime-se a parte reclamante para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, apresentando o 

endereço da parte reclamada, sob pena de extinção (art. 485, III, do 

NCPC). III - Com a informação, providencie-se novo agendamento da 

audiência de conciliação via Sistema PJE e, após, cite-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante. IV 

- Decorrido o prazo acima (item II), sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002998-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002998-59.2016.8.11.0040 REQUERENTE: EMANUELE COSTA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Retifiquem-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - 

Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001886-21.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA LEMANSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001886-21.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: LUCIANA APARECIDA LEMANSKI Indefiro o 

pedido de consulta das últimas declarações de renda da executada, 

porquanto somente é possível em hipóteses excepcionais, o que não é o 

caso, tendo em vista que não esgotados todos os meios de buscas para 

localização de bens da parte executada. Assim, intime-se a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010419-83.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DUTRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010419-83.2013.8.11.0040 EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: FERNANDO DUTRA DE OLIVEIRA Tendo em vista a 

constrição de veículo efetivada no ID 930065, determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) 

exequente (NCPC, art. 840, §1º), servindo o extrato do sistema RENAJUD 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. Intime-se a parte exequente.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005859-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005859-81.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: CONSTRUTORA PORTO RICO 

LTDA - ME Em que pese a ação estar fundamentada em título executivo 

extrajudicial, não consta no feito a referida cártula. Intime-se a parte 

reclamante para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 

aos autos o respectivo título executivo, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 321 do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos imediatamente conclusos.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010791-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARCOS GAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL MARCOS DE MELO GUEDES OAB - PA20116 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010791-27.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: MAURO MARCOS GAIO 

EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA De acordo 

com a letra do art. 48 da Lei n. 9.099/95, “caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil”, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão, 

dúvida e corrigir erro material. Destinam-se os embargos declaratórios, 

destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo que o próprio 

prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais dizem com 

defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a existência de 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto inarredável 

para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, ao lado da 

existência de erros materiais, são exceções à regra de imutabilidade do 

julgado após a sua publicação, não se admitindo interpretação extensiva 

na hipótese. Bem por isso, oportuna a conceituação dos defeitos em 

questão, a partir das lições de Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática 

dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a obscuridade quando a decisão 

recorrida não elucida de forma clara determinado ponto da controvérsia, 

impossibilitando seu perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o 

julgado apresenta teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre 

as proposições apresentadas ou entre a fundamentação e a parte 

dispositiva. Omisso é o julgado que não aprecia questão pertinente ao 

litígio e que deveria ser apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não 

demonstra de forma clara qual a convicção do julgador quanto aos fatos 

apurados ou mesmo em relação ao direito aplicado. Pois bem, em que 

pesem as alegações da exequente, não demonstrou a existência dos 

defeitos na decisão embargada, conforme os conceitos acima delineados, 

competindo ao interessado buscar os meios recursais próprios para a 

reforma da sentença. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes 

NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do prazo recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-61.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURLAN ZANDONADI OAB - SP359962 (ADVOGADO)

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266/O (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010403-61.2015.8.11.0040 REQUERENTE: JOSE ALVES DE LIMA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A., COOPERBIO - COOPERATIVA DE 

BIOCOMBUSTIVEL De acordo com a letra do art. 48 da Lei n. 9.099/95, 

“caberão embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 
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a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, o embargante não demonstrou a 

existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: É anômalo o uso de embargos declaratórios com a 

finalidade de, sob alegada existência de omissão, pretender que as 

conclusões do novo julgamento da causa sejam alinhadas aos interesses 

da parte embargante. 2. "Os embargos de declaração só se prestam a 

sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no 

acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" 

(EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA 

ISABEL GALLOTTI, DJe 01.08.12). Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do 

prazo recursal. Com o trânsito em julgado, renove-se a conclusão para 

análise do peticionado no ID 9767529. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020006-61.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8020006-61.2015.8.11.0040 REQUERENTE: WELLINTON CABRAL DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Expeça-se alvará para 

levantamento do valor depositado no ID 11132511, observando-se os 

dados bancários apresentados no ID 10903682. Após, intime-se a parte 

reclamada para se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca do peticionado 

no ID 10903682. Após, renove-se a conclusão para análise dos demais 

pedidos constantes no ID 10903682.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDOMAR HOTHOVOLPHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002083-73.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LIDOMAR HOTHOVOLPHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA I – Atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a indicar que a parte 

recorrente não faça jus ao benefício, defiro a assistência judiciária gratuita 

postulada pela reclamante. II - Tempestivo (Id. 10311410), recebo o 

recurso inominado (Id. 10081086), apenas no efeito devolutivo. III - 

Intime-se a parte recorrida para apresentação das contrarrazões, em 10 

(dez) dias (Lei n.º 9.099/95, art. 42, §2º). IV - Decorrido o prazo, com ou 

sem resposta, certifique-se e remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LEITE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000532-92.2016.8.11.0040 REQUERENTE: VALDIR LEITE DA CUNHA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Certificada a intempestividade 

(Id. 11145419), deixo de receber o recurso interposto no Id. 10106393 . II - 

Cumpra-se integralmente a sentença proferida no Id. 6139156. III – 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON PRESTES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010318-41.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MARCELO FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: JACKSON PRESTES DE OLIVEIRA A citação por 

edital é vedada no âmbito dos Juizados Especiais, conforme preceitua o 

art. 18, §2º, da Lei 9.099, razão pela qual indefiro o pedido constante no 

Id. 10902011. Intime-se a parte reclamante, para que, em 05 (cinco) dias, 

manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, indicando endereço 

válido da parte reclamada, sob pena de extinção (art. 485, III, do NCPC). 

Apresentado novo endereço, designe a Secretaria audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE. Na sequência, 

cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante. Decorrido o prazo acima, sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000653-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO SCHIRIMBERCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000653-86.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: NELIO SCHIRIMBERCK 

EXECUTADO: GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN I – Considerando que 

adimplido o débito objeto da execução (Id. 9461721), julgo extinto este 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. II – Isento de custas e 
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honorários. III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. IV - Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003016-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS CORREA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDERSON LUIZ SANTOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003016-80.2016.8.11.0040 REQUERENTE: OZEIAS CORREA DE BRITO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Tendo em vista o depósito do valor acostado no ID 11131043, bem como 

a manifestação da parte exequente constante no ID 11298845, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. III - Expeça-se alvará para 

levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os dados 

bancários apresentados no ID 11298845. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002151-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEANDRO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002151-23.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOCEANDRO FRANCO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Interposto embargos de declaração no ID 

10551287, sob fundamento de omissão na fundamentação referente aos 

danos morais, verifica-se no ID 11312509 que a recorrente informou o 

cumprimento da sentença sem qualquer ressalva, praticando ato 

incompatível com o interesse de recorrer, pois aceitou tacitamente os 

termos da decisão recorrida (NCPC, art. 1.000). Nesse sentido, destaco as 

lições de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, 

Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello 

(Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo, 

1ª ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1431-1432): Este 

dispositivo trata do instituto da aquiescência, que também ocorre depois 

de proferida a decisão e antes de interposto o recurso. Pode constituir na 

aceitação expressa ou tácita da decisão, normalmente expressada pelo 

cumprimento desta. A aquiescência não se confunde com a renúncia, mas 

leva a esta. Casos haverá em que o cumprimento da decisão se fará por 

outras razões diferentes da concordância, como, por exemplo, evitar a 

incidência de multa fixada pelo não cumprimento da decisão. Neste caso, a 

parte deve ressalvar expressamente que se reserva o direito de recorrer 

e alistar os motivos que a levaram a cumprir a decisão, para que este 

cumprimento não seja interpretado como concordância tácita. Nesse 

sentido, o parágrafo único, ao estabelecer a regra de que a 

conduta-prática de ato ou de atos-incompatível com o ato de recorrer só 

será tida como aceitação, se não houver expressa ressalva. (grifou-se). 

Colaciono também o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. 

PETICIONAMENTO POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA 

DE INTERESSE RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 

DO NCPC. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos 

de declaração (ID 10551287), e tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 11312507, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no ID 11315801, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no ID 11315801. Isento 

de custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003218-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DE JESUS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003218-57.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JANETE DE JESUS ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito do valor acostado no 

ID 11131240, bem como a manifestação da parte reclamante constante no 

ID 11315917, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II 

- Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. III - 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no ID 11315917. IV - 

Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI 

- Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010593-29.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS FELIPE ALVES CARNEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN OSMAR DA ROCHA OAB - MT0004297A-B (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010593-29.2012.8.11.0040 REQUERENTE: THOMAS FELIPE ALVES 

CARNEIRO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A I - Tendo em vista o depósito acostado no ID 

10164049, bem como a manifestação da parte reclamante constante no ID 

11010333, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada, 

observando-se os dados bancários apresentados no ID 11010333. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010759-56.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEMAR HUGO BURATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010759-56.2015.8.11.0040 REQUERENTE: JUCEMAR HUGO BURATO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A I – Tendo em vista o depósito 

acostado aos autos (Id. 11077530), bem como a concordância da parte 

reclamante (Id. 11315226), dou por cumprida a obrigação a cargo da 

reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado, observando-se os dados indicados no Id. 11315226. III - Julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de 

custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA ZAVAREZE ZATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAVAREZE OAB - MT0010149A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002172-96.2017.8.11.0040 REQUERENTE: TAMARA ZAVAREZE ZATTI 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A I – Tendo em vista o depósito 

acostado aos autos (Id. 11347596), bem como a concordância da parte 

reclamante (Id. 11358026), dou por cumprida a obrigação a cargo da 

reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado, observando-se os dados indicados no Id. 11358026. III - Julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de 

custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003696-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALENCAR LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003696-31.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCIA REGINA ALENCAR 

LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no ID 

11406985, bem como a manifestação da parte reclamante constante no ID 

11401799, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada, 

observando-se os dados bancários apresentados no ID 11401799. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003687-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003687-69.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no 

ID 11407057, bem como a manifestação da parte reclamante constante no 

ID 11401608, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II 

- Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada, 

observando-se os dados bancários apresentados no ID 11401608. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001620-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRIS SOBRINHO BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001620-34.2017.8.11.0040 AUTOR: AIRIS SOBRINHO BRITO RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO Decido a lide, 

com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante 

AIRIS SOBRINHO BRITO, ser portador de câncer de pulmão (CID C34), e 

necessita realizar exames constantemente para análise de seu estado de 

saúde. Contudo, em razão da gravidade de seu quadro clínico com rápida 

evolução da doença, e da demora em agendar os exames pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) administrado pelos reclamados ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, os realizou em clínica particular 

mediante o pagamento de R$2.455,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e 

cinco reais). Assim, postulou pela restituição do valor e reparação dos 

danos morais suportados. Contestações (IDs. 8151471 e 9700525), 

impugnadas nos IDs. 8812651 e 9953377). A lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. O art. 196 da Constituição estabelece 

que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. O art. 197 da Carta Magna 

prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância 

pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, 

controle e execução, esta última de forma direta ou indireta. Por fim, o art. 

198 da Lei Maior, em seu inciso III, prevê a organização de um sistema 

único de ações e serviços de saúde, sendo uma de suas diretrizes o 

atendimento integral, é dizer, deve-se atender a todas as demandas 

inerentes à realização do direito à saúde, sem discriminar-se 

procedimentos, moléstias ou pessoas. A par do ordenamento 

constitucional, tem-se que a Lei n.º 8.080/90, ao regulamentar a 

assistência à saúde, estabeleceu, em seu art. 7º, os princípios inerentes 

ao Sistema Único de Saúde – SUS, sendo relevante destacar os 

postulados da universalidade de acesso aos serviços de saúde, com 

igualdade de condições, e – novamente - o resguardo da assistência 

integral. Do panorama acima, singelo se torna extrair que a realização do 
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direito à saúde é finalidade primordial e inarredável do Estado Democrático 

de Direito, não sendo demasiado concluir-se que, onde não for 

assegurado tal direito, não haverá dignidade humana, e todos os demais 

postulados constitucionais perderão sentido. Como relatado, o reclamante 

fora diagnosticado com câncer de pulmão (CID C34), e necessitou realizar 

os exames de Tomografia Computadorizada, Coagulograma e hemograma, 

Bioexame e Anatomopatologico em rede particular, sob a justificativa de 

que seu quadro de saúde estava se agravando e o SUS demoraria muito 

para agendar os exames. Todavia, não há nos autos nenhuma 

comprovação do agravo à saúde do reclamante que demonstre a 

urgência/emergência na realização dos exames, nem mesmo que o 

agendamento junto ao Sistema Único de Saúde extrapolaria o razoável, 

ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do NCPC). Resta evidente que o 

reclamante preferiu realizar os exames pela via particular, ao invés de 

aguardar o trâmite administrativo do Sistema Único de Saúde, sem, 

contudo, apresentar qualquer justificativa da urgência do procedimento 

adotado, impondo-se assim, a improcedência da presente ação. Nesse 

sentido, segue orientação jurisprudencial: JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE VALORES 

DESPENDIDOS COM EXAMES MÉDICOS EM REDE PARTICULAR. NÃO 

COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA OU DE NÃO 

FORNECIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PELO REQUERIDO. ART. 27, DA 

NORMA DE REGÊNCIA C/C ART. 333, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

1) Embora seja obrigação do Poder Público promover a proteção à saúde e 

assegurar a assistência médico-hospitalar a todos os cidadãos, a parte 

autora não logrou comprovar nos autos o caráter de urgência/emergência 

dos exames realizados em rede particular de saúde, ou mesmo o não 

fornecimento dos procedimentos médicos pelo ente público requerido. Na 

espécie, o que se depreende, é que houve opção por efetuar o 

pagamento das despesas com o tratamento em rede particular, sem, 

contudo, demonstrar impreterível urgência que justificasse o 

atropelamento dos procedimentos administrativos, não sendo possível 

agora a restituição dos valores, por absoluta ausência de amparo legal e 

ofensa à Portaria SAS nº 55/99 do Ministério da Saúde. Precedente da 

Turma Recursal: 0040635-11.2013.8.03.0001. 2) O ônus de provar os 

fatos afirmados na petição inicial incumbia a parte autora (art. 27 da Norma 

de Regência c/c o art. 333, I, do CPC) que dele não se desincumbiu. 3) 

Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. (Recurso Inominado nº 0021048-32.2015.8.03.0001, Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/AP, Rel. César 

Augusto Scapin. j. 31.03.2016). Por fim, inexistindo ato ilícito praticado 

pelos demandados, não há que se falar em reparação por danos morais. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Dispensado o 

reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento de custas e 

honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010179-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI ANTONIO ZANATTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR MIGUEL IOHAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010179-89.2016.8.11.0040 REQUERENTE: DERLI ANTONIO ZANATTA 

REQUERIDO: NESTOR MIGUEL IOHAN Tendo em vista a inércia da parte 

exequente, bem como a ausência de notícias de bens penhoráveis, a 

despeito de diligências realizadas pelo Juízo. Já não há assim interesse 

processual na continuidade da tramitação, pois evidenciada a 

impossibilidade de satisfação do crédito a partir da responsabilização 

patrimonial da parte devedora. Isso posto, JULGO EXTINTO este feito, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95, entregando-se à parte credora, 

caso requerido, certidão do seu crédito, como título para eventual futura 

execução (Enunciado 75/FONAJE) ou demais providências de seu 

interesse. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010343-88.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LUIZ ADAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN OAB - MT0013272A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010343-88.2015.8.11.0040 EXEQUENTE: NELSON LUIZ ADAM 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT I - Tendo em vista a 

manifestação da parte exequente constante no ID 10391774, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. III - Isento de custas e 

honorários. IV - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. V - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001402-06.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANA PAULA FERREIRA DIAS 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a reclamante ANA PAULA FERREIRA 

DIAS que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a 

reclamada UNIÃO SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA, para graduação no 

curso de Administração em 2014, bem como contratou financiamento 

estudantil (FIES), o qual lhe garantiu o pagamento de 100% das 

mensalidades até o fim do curso. Informa ainda haver recebido e-mail de 

cobrança de taxa referente a atestado de frequência supostamente 

solicitado em 2014/1 e multa de biblioteca. Contudo, sustenta que não 

solicitou a emissão do atestado de frequência, e que só não devolveu o 

livro no prazo final, pois a instituição de ensino estava em recesso, 

devolvendo-os assim que retornaram as aulas. Sustenta também, que 

realizou o aditamento do segundo semestre do FIES, mas por problemas 

de saúde não cursou no período. Por fim, requer o cancelamento das 

cobranças indevidas, e o abatimento do valor aditado junto ao FIES no 

segundo semestre para o último semestre, arcando com eventual 

diferença de valor, bem como a reparação dos danos morais suportados. 

Frustrada a conciliação (ID 8849873). Em contestação a reclamada aduziu 

que os serviços referentes ao período de 2014/2 foram baixados, e que a 

reclamante possui débitos em aberto referente ao semestre 2017/1. Alega 

ainda, que a reclamante não trancou a matrícula no período letivo 2014/2, e 

os aditamentos dos semestres 2014/1 e 2014/2 estão regulares, 

inexistindo valores a serem restituídos, porquanto a reclamante faltou às 

aulas sem solicitar a desistência. Por fim, rechaça a existência de dano 

moral (ID 9024764). Impugnação à contestação (ID 9083773). Em audiência 

de instrução e julgamento, as partes dispensaram a produção de provas, 

postulando pelo julgamento da lide (ID 10569424). Pois bem, não se pode 

perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 
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esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) No caso concreto, a 

reclamante obteve êxito em demonstrar a existência da cobrança no valor 

de R$94,30 (noventa e quatro reais e trinta centavos) por meio do boleto 

juntado no ID 5567259, com demonstrativo de débito acostado no ID 

5567259. Em sua peça contestatória a reclamada informou que esses 

débitos foram baixados, possuindo a reclamante, débito referente ao 

semestre 2017/1 não abrangidos pelo objeto da lide (ID 9024764-Pág. 3). 

Desse modo, reconhecida a inexistência do débito pela reclamada, 

torna-se inevitável a declaração de sua inexigibilidade. No tocante ao 

abatimento no último semestre do valor aditado no FIES em 2014/2, verifico 

que não merece prosperar. Isso porque, não há nos autos qualquer 

comprovação de que a reclamante procedeu ao trancamento da matrícula 

do curso junto à instituição de ensino, nem mesmo que o suposto problema 

de saúde tenha lhe impossibilitado de realizar tal procedimento. Além 

disso, conforme a “CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DA SUSPENSÃO DO 

FINANCIAMENTO” constante no contrato do FIES firmando pela reclamante 

(ID 9025474-Pág. 7), compete ao financiado/aluno “a qualquer tempo e por 

uma única vez, requerer a suspensão do financiamento por até 2 (dois) 

semestres consecutivos, cujos efeitos surtirão a partir do mês seguinte à 

formalização do Aditamento Simplificado para essa finalidade”. No mesmo 

sentido, a Portaria Normativa n. 15/2011 do MEC, prevê respectivamente 

nos arts. 17 e 19 o seguinte: Art. 17. O financiamento poderá ser 

suspenso mediante uma única solicitação do estudante, por até dois 

semestres consecutivos, mantida a duração regular do curso para fins do 

cálculo do prazo de amortização financiamento, conforme previsto no art. 

5º, I, da Lei no 10.260, de 2001. Art. 19. A suspensão do financiamento 

deverá ser solicitada pelo estudante e aprovada pela CPSA do local de 

oferta de curso e terá efeito a partir do mês subsequente à data do 

desligamento do estudante da instituição de ensino. Nesse contexto, a 

reclamante não comprovou a adoção dos procedimentos necessários 

para suspender o financiamento junto ao FIES no período que alega não 

haver cursado, nem mesmo a efetivação do trancamento de sua matrícula, 

ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I). Assim, não há como atribuir 

qualquer responsabilidade à reclamada, pois as providências incumbiam à 

reclamante. Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial: Apelação 

cível. Ensino superior. Ação de cobrança de parcelas de curso 

universitário. Abandono de curso. Multa moratória. O abandono de curso 

justifica o pagamento das mensalidades à instituição de ensino, diante da 

inexistência de solicitação de trancamento de matrícula ou cancelamento 

do curso pelo aluno. Sobre o valor vencido de impago incide multa 

moratória nos termos da lei. Apelação desprovida. (Apelação Cível nº 

70075300079, 20ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Carlos Cini Marchionatti. j. 

11.10.2017, DJe 17.10.2017). Em relação aos danos morais, tem-se que a 

simples cobrança indevida não é passível de indenização, uma vez que 

não houve sequer a indevida inscrição do débito, ou qualquer outro 

prejuízo à personalidade da reclamante capaz de justificar a pretendida 

reparação moral. Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal 

de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE UM DOS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPRETAÇÃO A 

CONTRARIO SENSU DA SÚMULA Nº 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL. 

COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NºS 

83 E 7 DO STJ. 1. Quando os fundamentos da decisão de inadmissibilidade 

do recurso especial não são suficientes por si sós para a manutenção do 

julgado, a impugnação de apenas um deles, por viabilizar o exame do 

recurso especial no ponto atacado, afasta o óbice da Súmula nº 182 do 

STJ. Interpretação a contrário sensu da Súmula nº 283/STF. 2. Inexistindo 

inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança de 

valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais 

indenizáveis. Precedentes. Aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 3. Nos 

casos em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, 

conclui pela inexistência de dano moral, não cabe ao STJ revisar tal 

entendimento em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

680.941/SP (2015/0061944-3), 3ª Turma do STJ, Rel. João Otávio de 

Noronha. j. 17.03.2016, DJe 29.03.2016). Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido, para o efeito de declarar a inexistência 

do débito impugnado. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001214-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EILANE DA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001214-13.2017.8.11.0040 REQUERENTE: EILANE DA SILVA COUTO 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a reclamante EILANE DA SILVA 

COUTO, em síntese, que é titular da unidade consumidora nº Y16S430390, 

contratada junto à reclamada ÁGUAS DE SORRISO LTDA. Afirma que em 

setembro/2016 recebeu uma cobrança indevida no valor de R$566,48 

(quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), 

decorrente de apuração de violação do hidrômetro, realizada 

unilateralmente pela reclamada. Noticiou, ainda, que enquanto discutia o 

débito junto ao PROCON, teve o fornecimento de água interrompido. 

Postulou a declaração de inexistência do débito e a reparação dos danos 

morais suportados. Requereu medida liminar para a reclamada não 

suspender o fornecimento de água em razão do débito impugnado, assim 

como abster-se de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes em 

razão do débito impugnado, medida deferida no Id. 5495793. Inexitosa 

conciliação, em contestação a reclamada arguiu preliminar de 

incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial. Com relação 

ao mérito, defendeu a exigibilidade do débito e sustentou que não houve a 

suspensão no fornecimento de água, não havendo razão para declaração 

de inexistência de débito, tampouco dano moral a ser reparado. Realizada 

audiência de instrução e julgamento, as partes não produziram provas na 

ocasião. Inicialmente, estou em rejeitar a arguição de incompetência do 

juízo, em razão da necessidade de prova pericial, pela simples razão de 

que tal prova resta já inviabilizada devido ao tempo decorrido, bem como 

que já corrigida a alegada irregularidade na medição do consumo. 

Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. No que tange ao mérito, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. A reclamante alega que a reclamada realizou vistoria no 

hidrômetro e emitiu cobrança consistente em multa por violação. 

Entretanto, a reclamante afirma que não houve qualquer violação ou 

fraude no medidor, que somente os prepostos da reclamada fazem 

manutenção no aparelho. A reclamada, por sua vez, sustenta que 

constatou irregularidades no relógio de medição do consumo e por isso 

emitiu fatura com multa, portanto não houve falha na prestação do serviço 

e legítima a cobrança. Diante da relação de consumo entre as partes, 

mormente no que tange a inversão do ônus da prova, fundamentado o 

pedido na alegação de cobrança indevida, por certo que incumbiria à 

reclamada demonstrar o contrário, qual seja, a suposta adulteração no 

hidrômetro e a regularidade da cobrança. É justo que assim seja, pois, na 

condição de grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de 

condições para demonstrar o fundamento das cobranças. Desta feita, não 

apresentando a reclamada nenhuma prova da irregularidade no 

hidrômetro, certo é que não deve a pretensa multa subsistir, conforme 

firme orientação emanada do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FRAUDE DO 
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MEDIDOR - UNILATERALIDADE - AMPLA DEFESA - INEXISTÊNCIA - 

DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL - 

ILEGALIDADE DO ATO - INCIDÊNCIA DE LEI QUE ISENTA DE PAGAMENTO 

DE CONSUMO DE ÁGUA - PAGAMENTOS PRETÉRITOS INDEVIDOS - 

DIREITO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANO MORAL - CABIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO. É 

ilegal o ato de suspensão do fornecimento de água em decorrência de um 

débito pretérito, que fora apurado unilateralmente pela concessionária, 

sem a possibilidade de ampla defesa ao consumidor, sob pena de ocorrer 

a ilegal descontinuidade da prestação de serviço público essencial, nos 

termos da Lei de Regência, consoante precedentes jurisprudenciais de 

nossas Cortes. Sendo a água bem indispensável e essencial a vida, 

fornecida por meio de serviço público subordinado ao princípio da 

continuidade da prestação, consideram-se incontroversos e passíveis de 

indenização os transtornos e os aborrecimentos causados ao consumidor 

que se vê impossibilitado de usufruir dela, em sua residência, em virtude 

de indevida suspensão pela prestadora de serviço. (Ap 71091/2009, DES. 

JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2010, 

Publicado no DJE 18/01/2011). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO – SUSPENSÃO 

DOS VALORES COBRADOS PELA CAB – MANUTENÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA – DESVIO DE RAMAL NÃO COMPROVADO – 

RECURSO PROVIDO. Age em flagrante abuso de direito a concessionária 

que, unilateralmente, apura valores decorrentes de supostas fraudes nos 

medidores/desvios de ramal, e encaminha a respectiva cobrança ao 

consumidor, sem contraditório. (AI 132745/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no 

DJE 20/02/2017). A respeito da suspensão no fornecimento de água, 

verifico que restou suficientemente comprovada pelo comunicado de 

suspensão de fornecimento acostado no Id. 5493960. Desta feita, 

evidenciada a falha na prestação dos serviços, restando claro a 

existência do nexo causal entre a conduta da reclamada e as 

consequências sofridas pela reclamante com a interrupção indevida do 

fornecimento de serviço de caráter essencial, mormente quando ainda 

estava sendo discutida a fatura que ocasionou a suspensão, entendo que 

se torna justa a indenização moral pleiteada, já que a mesma decorre de 

responsabilidade objetiva. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FATURA 

EMITIDA FORA DA MÉDIA DE CONSUMO – CONTESTAÇÃO 

ADMINISTRATIVA – CORTE DO FORNECIMENTO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE SOBRECONSUMO – INOVAÇÃO 

RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. O corte ocorreu de forma arbitrária, 

haja vista que as faturas foram contestadas e encontravam-se pendentes 

os pedidos de vistoria e revisão dos valores de outubro e novembro. A 

tese alegada de sobre consumo não foi arguida no momento processual 

oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de 

apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa. (Ap 

72271/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016). RECURSO 

INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO 

DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. 

NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. CORTE 

INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em 

relação às faturas objurgadas - 01, 04, 05, 06 e 07 de 2014 - vislumbra-se 

dos autos que estão muito acima dos valores médios mensais posteriores 

ao período contestado, conforme histórico de consumo averiguado no site 

da empresa Recorrida. 2. Cumpria a empresa Recorrida demonstrar a 

efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento 

considerável, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se 

desincumbiu. Dessa forma, impõe-se a adequação do valor das faturas à 

média de consumo apurado nos meses anteriores. 3. Comprovada a 

irregularidade das cobranças lançadas pela empresa Recorrida, que 

culminaram na suspensão do serviço, caracterizado está o dano moral e, 

por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste 

serviço. 4. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o corte indevido 

no fornecimento do abastecimento de água, que é serviço essencial, gera 

dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a 

prova do prejuízo. 5. Na fixação do montante da condenação a título de 

danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do 

atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento 

injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, 

desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório 

fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado 

à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da 

Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova 

ocorrência de atos desta natureza. 7. Sentença parcialmente reformada. 

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO – RELATORA. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 682577220158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016). Nessa linha, 

considerando as circunstância do fato, a condição econômica das partes, 

o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização 

por dano moral, reputo adequado o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), 

suficiente para compensar a reclamante pela angústia experimentada, bem 

como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor 

gestão de seus departamentos administrativo e financeiro. O decote da 

pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como 

preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de: a) declarar a 

inexistência do débito impugnado, referente a multa por violação do 

hidrômetro no valor de R$566,48 (quinhentos e sessenta e seis reais e 

quarenta e oito centavos); b) condenar a reclamada pagar à reclamante, a 

título de danos morais, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da citação 

(NCPC, art. 240). Convolo em definitiva a medida liminar deferida. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003210-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CAGOL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003210-80.2016.8.11.0040 REQUERENTE: VIVIANE CAGOL DE ALMEIDA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a reclamante VIVIANE CAGOL 

DE ALMEIDA, em suma, que o consumo mensal de água em sua 

residência, abastecida pela reclamada ÁGUAS DE SORRISO LTDA, gira 

entre R$40,00 (quarenta reais) e R$80,00 (oitenta reais). Porém, recebeu 

cobranças abusivas nos valores de R$235,00 (11/2015), R$320,49 

(01/2016), R$236,61 (09/2016) e R$99,54 (10/2016), as quais foram 

questionadas administrativamente com a reclamada. Sem êxito na revisão 

das faturas impugnadas, propôs a presente ação postulando a declaração 

de inexigibilidade de tais valores com a readequação conforme a média de 

seu consumo, bem como a reparação do dano moral suportado. Requereu 

medida liminar para a reclamada não suspender o fornecimento de água 

em razão dos débitos impugnados, assim como abster-se de incluir seu 

nome nos cadastros de inadimplentes em razão dos mesmos débitos, 

medida deferida no Id. 4262260. Inexitosa conciliação, em contestação a 

reclamada rebateu as alegações da reclamante defendendo a exigibilidade 

dos débitos, uma vez que as cobranças realizadas estão de acordo com o 

consumo variável, não havendo razão para refaturamento, tampouco dano 

moral a ser reparado. Realizada instrução e julgamento, as partes não 

produziram provas em audiência. Não há preliminares a serem apreciadas. 

No que tange ao mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de 

falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, 

não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, 
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acrescendo que houve no caso presente decreto de inversão do ônus da 

prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. A 

reclamante sustenta cobrança exacerbada do consumo de água nos 

meses de 11/2015 (R$235,00), 01/2016 (R$320,49), 09/2016 (R$236,61) e 

10/2016 (R$99,54), assegurando que tais valores fogem ao consumo 

mensal médio da residência com duas pessoas, em torno de R$40,00 

(quarenta reais) e R$80,00 (oitenta reais). Ao passo que a reclamada 

afirma que não houve falha na prestação de serviço e que os valores 

cobrados refletem o consumo real. Com efeito, diante da relação de 

consumo entre as partes, mormente no que tange a inversão do ônus da 

prova, fundamentado o pedido na alegação de cobranças indevidas, por 

certo que incumbiria à reclamada demonstrar o contrário, qual seja, a 

regularidade das cobranças. É justo que assim seja, pois, na condição de 

grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições 

para demonstrar o fundamento das cobranças. Logo, é forçoso 

reconhecer que os valores das faturas impugnadas pela reclamante se 

mostram excessivos e incompatíveis com o perfil de seu consumo. Tal 

conclusão pode ainda ser extraída pela simples leitura do histórico de 

consumo e faturas apresentados pelas partes. Demais disso, a perícia 

realizada pelo IPEM-MT/INMETRO reprovou o hidrômetro que estava 

instalado na residência da reclamante (Id. 6126994), corroborando a falha 

na aferição do real consumo de água. Demais disso, ao contrário do que 

sustenta a reclamada, se a falha tivesse beneficiado a reclamante, 

haveria esta de pagar menos ou em patamares próximos ao seu consumo 

médio e não receber faturas que alcançam até cinco vezes mais a sua 

média mensal. Desta feita, restou demonstrado nos autos a elevação 

abrupta de consumo mensal de água nos meses impugnados, devendo 

ser assegurado ao consumidor o pagamento da fatura devida com base 

no seu consumo médio, conforme Lei Municipal n. 708/98, em seu art. 63: 

Art. 63. Não sendo possível a apuração do volume consumido em 

determinado período, o faturamento será feito pelo consumo médio, com 

base no histórico do consumo medido. Parágrafo 1º - O consumo médio 

será calculado com base nos últimos 03 meses de consumo medido. No 

que tange ao dano moral pleiteado, entendo que não está caracterizado no 

caso em questão, porquanto a reclamada não imputou à reclamante 

responsabilidade por fraude, tampouco providenciou inscrição do débito 

em cadastros de proteção ao crédito ou suspendeu o fornecimento de 

água. É consabido que o dano moral indenizável deve prover de conduta 

ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o 

que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de abalo 

psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano 

não são ocorrências suficientes para a caracterização do dever de 

indenizar. Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho 

(Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve 

ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pela reclamante, não configura causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para o efeito de anular as faturas impugnadas 

pela reclamante, referente os meses 11/2015 (R$235,00), 01/2016 

(R$320,49), 09/2016 (R$236,61) e 10/2016 (R$99,54), devendo a 

reclamada emitir faturas de cobrança do consumo no período impugnado 

pela média de consumo dos três meses imediatamente anteriores. Convolo 

em definitiva a medida liminar deferida. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002620-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA SIMAO PALLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002620-69.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CAMILA SILVA SIMAO PALLA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a reclamante CAMILA SILVA 

SIMÃO PALLA, em suma, que o fornecimento de água em sua residência é 

realizado pela reclamada ÁGUAS DE SORRISO LTDA e que recebeu 

cobranças abusivas nos meses de 06/2016 (R$619,67), 07/2016 

(R$747,00) e 08/2016 (R$199,63), as quais foram questionadas 

administrativamente com a reclamada e via PROCON. Sustenta que em 

razão dos débitos a reclamada suspendeu o fornecimento de água, o que 

levou a reclamante adquirir um filtro e arcar com a instalação, gastando no 

total R$984,19 (novecentos e oitenta e quatro reais e dezenove 

centavos), para que pudesse usar água de um poço artesiano. A 

reclamante afirma, ainda, que no mês de abril/2017 a reclamada 

restabeleceu o fornecimento do serviço, com emissão de faturas com o 

consumo mínimo e uma fatura cobrando a vistoria realizada no imóvel 

(R$41,99), com a qual nada foi constatado de irregular. Sem êxito na 

revisão das faturas impugnadas, postula a declaração de inexigibilidade 

de tais valores com a readequação conforme a média de seu consumo, o 

reembolso do valor gasto com a instalação do filtro de água, a declaração 

de inexigibilidade da cobrança da vistoria, além da reparação dos danos 

morais suportados. Postulou medida liminar para a reclamada não 

suspender o fornecimento de água em razão dos débitos impugnados, 

assim como abster-se de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes 

em razão dos débitos impugnados, medida deferida no Id. 7988482. 

Inexitosa conciliação, em contestação a reclamada arguiu preliminar de 

ilegitimidade ativa por não ser a reclamante titular da unidade consumidora. 

Com relação ao mérito, rebateu as alegações da reclamante defendendo a 

exigibilidade do débito, uma vez que a cobrança realizada está de acordo 

com o consumo variável da reclamante, não havendo razão para 

refaturamento. Sustentou, ainda, que agiu em exercício regular de direito 

quando suspendeu o fornecimento de água, ante a inadimplência, 

inexistindo danos morais indenizáveis. Realizada instrução e julgamento, 

as partes não produziram provas em audiência. Inicialmente, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto a reclamante reside no imóvel 

que instalada a unidade consumidora, conforme se verifica do contrato de 

locação acostado no Id. 7921921. Demais disso, a teor do art. 17 do 

Código de Defesa do Consumidor, “equiparam-se aos consumidores todas 

as vítimas do evento”, estando legitimado para a ação indenizatória quem 

alega ter suportado o dano, conforme já decidiu a Turma Recursal Única 

deste Estado: EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA. AÇÃO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA. 

PARTE REQUERENTE USUÁRIA DO SERVIÇO. SENTENÇA ANULADA. 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO 

PROVIDO. Não há se falar em extinção da ação por ilegitimidade ativa, 

porquanto nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele 

que sofre os prejuízos. Assim, o legitimado para a ação indenizatória é 

quem alega ter suportado o dano. Conjunto probatório que não é suficiente 

para o julgamento da demanda. Retorno dos autos ao Juízo de Origem 

para realização de audiência de instrução. Recurso provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 652272920158110001/2016, 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator, Turma Recursal Única, Julgado 

em 08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016). No que tange ao mérito, a 

questão central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de 

serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de 

vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso 

presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância com a 

previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, a reclamante sustenta 

cobrança exacerbada do consumo de água nos meses de 06/2016 
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(R$619,67), 07/2016 (R$747,00) e 08/2016 (R$199,63), assegurando que 

tais valores fogem ao consumo mensal médio da residência. A reclamada, 

por sua vez, afirma que não houve falha na prestação de serviço e que 

os valores cobrados refletem o consumo real. Diante da relação de 

consumo entre as partes, mormente no que tange a inversão do ônus da 

prova, fundamentado o pedido na alegação de cobrança indevida, por 

certo que incumbiria à reclamada demonstrar o contrário, qual seja, a 

regularidade da cobrança. É justo que assim seja, pois, na condição de 

grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições 

para demonstrar o fundamento das cobranças. Logo, é forçoso 

reconhecer que os valores das faturas impugnadas pela reclamante se 

mostram excessivos e incompatíveis com o perfil de seu consumo. Tal 

conclusão pode ainda ser extraída pela simples leitura do histórico de 

consumo constante nas faturas apresentados. Desta feita, restou 

demonstrado nos autos a elevação abrupta de consumo mensal de água 

nos meses impugnados, devendo ser assegurado ao consumidor o 

pagamento das faturas devidas com base no seu consumo médio, 

conforme Lei Municipal n. 708/98, em seu art. 63: Art. 63. Não sendo 

possível a apuração do volume consumido em determinado período, o 

faturamento será feito pelo consumo médio, com base no histórico do 

consumo medido. Parágrafo 1º - O consumo médio será calculado com 

base nos últimos 03 meses de consumo medido. Acerca da fatura 

cobrando a vistoria, igualmente é inexigível, porquanto não deve a 

reclamante, além dos transtornos enfrentados, ter custo com a falha que a 

reclamada deu causa. Quanto ao dano material, consistente nos valores 

dispendidos para a instalação de filtro de água, restando suficientemente 

comprovado o gasto (Id. 7921931) e não havendo impugnação pela 

reclamada, é caso de procedência do pedido. A respeito da suspensão no 

fornecimento de água, verifico que o fato não fora contestado pela 

reclamada, pelo contrário, sustentou que efetuou a suspensão dos 

serviços em exercício de seu direito. Desta feita, confessada pela 

reclamada a suspensão, não carece o fato de prova, consoante dispõe o 

art. 374, II, do NCPC. Assim, evidenciada a falha na prestação dos 

serviços, restando claro a existência do nexo causal entre a conduta da 

reclamada e as consequências sofridas pela reclamante com a 

interrupção indevida do fornecimento de serviço de caráter essencial, 

entendo que se torna justa a indenização moral pleiteada, já que a mesma 

decorre de responsabilidade objetiva. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA - ADIMPLÊNCIA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE ERRO 

JUSTIFICÁVEL, POR LEITURA INCORRETA DO CÓDIGO DE BARRAS - 

ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ATO ILÍCITO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM MINORADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A interrupção infundada da prestação de serviço público 

configura a prática de ato ilícito. O fato de o consumidor não inadimplente 

ter, sem justo motivo, a interrupção do fornecimento de água de sua 

residência, por si só gera o dano moral (...) (Apelação nº 

0003492-71.2011.8.11.0021, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. José Zuquim 

Nogueira. j. 24.02.2015, DJe 10.03.2015). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - ADIMPLÊNCIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADA - ATO ILÍCITO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM DEVIDO - 

REDUÇÃO PARA ATENDER A REALIDADE FÁTICA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção do fornecimento do serviço de 

água de consumidor adimplente constitui ato ilícito capaz de ensejar a 

obrigação de indenizar os danos morais. (...) (Apelação nº 

0010307-46.2008.8.11.0003, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho. j. 27.01.2015, DJe 05.02.2015). Nessa linha, 

considerando as circunstâncias do fato, a condição econômica das 

partes, o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da 

indenização por dano moral, reputo adequado o valor de R$2.000,00 (dois 

mil reais), suficiente para compensa-la pela angústia experimentada, bem 

como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor 

gestão de seus departamentos administrativo e financeiro. Anoto que, em 

que pese a suspensão em si no fornecimento de serviços essenciais 

gerar indenização por danos morais, fato é que no presente caso a 

reclamante não comprovou quanto perdurou a suspensão, certo, portanto, 

que a prova do período sem o serviço seria capaz de ensejar a 

condenação em patamar mais elevado, o que não ocorreu. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de: a) anular as 

faturas impugnadas pela reclamante, referentes 06/2016 (R$619,67), 

07/2016 (R$747,00) e 08/2016 (R$199,63), devendo a reclamada emitir 

faturas de cobranças do consumo no período impugnado pela média de 

consumo dos três meses imediatamente anteriores; b) declarar a 

inexistência do débito referente a vistoria realizada no imóvel, objeto da 

fatura acostada no Id. 7921871; c) condenar a reclamada ressarcir à 

reclamante o valor de R$984,19 (novecentos e oitenta e quatro reais e 

dezenove centavos), verba a ser corrigida monetariamente pelo INPC, a 

partir do desembolso respectivo, e acrescidos de juros legais, a partir da 

data da citação (NCPC, art. 240); d) condenar a reclamada pagar à 

reclamante, a título de danos morais, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 

a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da citação 

(NCPC, art. 240). Convolo em definitiva a medida liminar deferida. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005241-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DOS SANTOS SALVADOR PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005241-39.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARLI DOS SANTOS 

SALVADOR PEREZ REQUERIDO: VIVO S.A. I - Alegando a parte 

reclamante desinteresse no prosseguimento da ação (ID 10284361), julgo 

extinto este feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

VIII, do NCPC. II - Sem custas. III - Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001472-57.2016.8.11.0040 REQUERENTE: CRISTIANO WEBER 

REQUERIDO: CLARO S/A I - Tendo em vista o depósito do valor acostado 

no ID 11042363, bem como a manifestação da parte reclamante constante 

no ID 11311108, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. III - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em 

juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 11311108. 

IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010749-51.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDEMIR GUARESHI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010749-51.2011.8.11.0040 EXEQUENTE: IGOR FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: JOSE EDEMIR GUARESHI I - Tendo em vista o depósito do 

valor acostado no ID 9480040, bem como o decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente (ID 10734870), dou por cumprida a 

obrigação a cargo da parte executada. II - Julgo extinto o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. III - Isento de custas e honorários. IV - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, devendo o exequente ratificar os 

dados bancários constantes nos autos, ou apresentar nova conta 

bancária para liberação do valor depositado no ID 9480040. V - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002327-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ZONTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002327-02.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ELIANE ZONTA REQUERIDO: 

AGUAS DE SORRISO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Alega a reclamante ELAINE ZONTA, em síntese, que a 

reclamada ÁGUAS DE SORRISO é responsável pelo fornecimento de água 

na sua residência, porém, mesmo sem qualquer débito a reclamada 

interrompeu o abastecimento de água no dia 11.05.2017. Diante disso, 

postulou indenização pelos danos morais suportados. Requereu medida 

liminar para a reclamada fosse obrigada a restabelecer o fornecimento de 

água enquanto tramitasse a demanda, medida deferida no Id. 7135050. 

Inexitosa conciliação, a reclamada em contestação sustentou que não 

houve a interrupção no fornecimento de água, não havendo razão para 

indenização por danos morais. Realizada instrução e julgamento, as partes 

não produziram provas em audiência. Não há preliminares a serem 

apreciadas. No que tange ao mérito, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. Com efeito, prospera o pedido inicial, pois de fato a reclamada 

suspendeu o fornecimento de água na residência da reclamante em 

11.05.2017, conforme comprovante de suspensão deixado na residência 

pelos prepostos da reclamada, sem que houvesse qualquer débito. Em 

que pese a negativa da reclamada, diante da relação de consumo entre as 

partes, mormente no que tange a inversão do ônus da prova, por certo 

que incumbiria à reclamada demonstrar que houve consumo de água no 

período da alegada suspensão. É justo que assim seja, pois, na condição 

de grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de meios 

para demonstrar que não houve interrupção no fornecimento de água. 

Demais disso, houve o deferimento de antecipação de tutela para que a 

reclamada providenciasse o restabelecimento do serviço, com ciência da 

decisão em 17.05.2017 (Id. 7239102). Em 22.05.2017 a reclamada noticiou 

o cumprimento da liminar (Id. 7293795), oportunidade que não sustentou a 

impossibilidade de cumprimento, tampouco fez qualquer menção que o 

serviço de fornecimento de água não estivesse suspenso. Logo, não 

haveria razão para restabelecer o serviço se não estivesse suspenso ou 

para noticiar que fora cumprida a ordem judicial. Por fim, não é crível que 

tenha a reclamante despendido tempo para fabricar todas as alegações 

sustentadas, inclusive com registro de boletim de ocorrência junto à 

Autoridade Policial, apenas por apreço ao litígio ou para prejudicar a 

reclamada, de modo que o princípio da boa-fé em favor da reclamante 

deve imperar. Portanto, houve a suspensão no fornecimento de água e, a 

considerar a data da interrupção do serviço (11.05.2017), a da intimação 

para que fosse o serviço restabelecido (17.05.2017) e o dia que noticiado 

o restabelecimento pela reclamada (22.05.2017), ao menos por sete dias a 

reclamante permaneceu sem água. A despeito de evidenciada a falha na 

prestação do serviço, restando clara a existência do nexo causal entre a 

conduta da reclamada e as consequências sofridas pela reclamante com 

a interrupção indevida do fornecimento de serviço de caráter essencial, 

entendo que se torna justa a indenização moral pleiteada, já que a mesma 

decorre de responsabilidade objetiva. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA - ADIMPLÊNCIA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE ERRO 

JUSTIFICÁVEL, POR LEITURA INCORRETA DO CÓDIGO DE BARRAS - 

ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ATO ILÍCITO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM MINORADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A interrupção infundada da prestação de serviço público 

configura a prática de ato ilícito. O fato de o consumidor não inadimplente 

ter, sem justo motivo, a interrupção do fornecimento de água de sua 

residência, por si só gera o dano moral (...) (Apelação nº 

0003492-71.2011.8.11.0021, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. José Zuquim 

Nogueira. j. 24.02.2015, DJe 10.03.2015). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - ADIMPLÊNCIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADA - ATO ILÍCITO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM DEVIDO - 

REDUÇÃO PARA ATENDER A REALIDADE FÁTICA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção do fornecimento do serviço de 

água de consumidor adimplente constitui ato ilícito capaz de ensejar a 

obrigação de indenizar os danos morais. (...) (Apelação nº 

0010307-46.2008.8.11.0003, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho. j. 27.01.2015, DJe 05.02.2015). Nessa linha, 

considerando as circunstância do fato, a condição econômica das partes, 

o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização 

por dano moral, reputo adequado o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), 

suficiente para compensar a reclamante pela angústia experimentada, bem 

como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor 

gestão de seus departamentos administrativo e financeiro. O decote da 

pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como 

preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de condenar a 

reclamada pagar à reclamante, a título de danos morais, o valor de 

R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003319-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003319-60.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCIO DAMACENA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Decido a lide, com dispensa do 
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relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante MARCIO 

DAMACENA, em síntese, que teve seu fornecimento de água interrompido 

por 02 (duas) vezes pela reclamada ÁGUAS DE SORRISO, sem que 

houvesse quaisquer faturas em atraso. Postulou a reparação dos danos 

morais suportados. Inexitoso o acordo em audiência de conciliação, 

sobreveio contestação em que a reclamada sustentou que não há dano 

moral a ser indenizado. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos 

do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade de produção de prova 

em audiência. Instar consignar, em que pese pedido na contestação para 

produção de provas em audiência, que são raríssimas – senão 

inexistentes – as oportunidades, no âmbito desta Vara Especializada dos 

Juizados Especiais, em que a reclamada apresentou qualquer testemunha 

para inquirição em audiência, conforme se verifica, a título exemplificativo, 

nos  p rocessos  que  l i s t o :  1003685 -3 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 0 0 0 3 - 3 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 3 4 4 4 - 6 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1003447 -17 .2016 .  8 .11 .0040 ;  1003202 -06 .2016 .8 .11 .0 0 4 0 ; 

1 0 0 0 8 2 8 - 1 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 3 1 7 - 7 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 2 8 0 2 - 8 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 5 9 7 - 8 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1000547-61.2016.8.11.0040. Nesse contexto, a experiência tem 

demonstrado que a reclamada se limita apenas a postular o depoimento 

pessoal da parte adversa, prova cuja produção tem se prestado apenas 

para compensar eventual deficiência da prova documental. Por outro lado, 

observa-se que a realização de audiência apenas para coleta de 

depoimentos pessoais tem se revelado medida de desequilíbrio de forças 

entre as partes, pois, enquanto o consumidor está obrigado a esmiuçar 

todos os detalhes da demanda, nenhum preposto de concessionária de 

serviço público tem pleno conhecimento de todos os setores da empresa, 

circunstâncias que acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 

386 do NCPC. Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em 

consideração aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da 

razoável duração do processo, indefiro a produção de provas em 

audiência e passo de pronto ao julgamento da demanda. Não há 

preliminares a serem apreciadas. No que tange ao mérito, a questão 

central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por 

parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o 

disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva 

do fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente 

decreto de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão 

do art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, prospera o pedido inicial, pois de fato a 

reclamada efetuou a suspensão do fornecimento de água na residência 

do reclamante por ao menos uma oportunidade, sempre considerando o 

débito referente o mês 07/2016, conforme se verifica no comprovante de 

corte acostado no Id. 8727550, o qual quitado antes da data do corte (Id. 

8727606). A despeito de evidenciada a falha na prestação dos serviços, 

restando claro a existência do nexo causal entre a conduta da reclamada 

e as consequências sofridas pelo reclamante com a interrupção indevida 

do fornecimento de serviço de caráter essencial, entendo que se torna 

justa a indenização moral pleiteada, já que a mesma decorre de 

responsabilidade objetiva. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 

ADIMPLÊNCIA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE ERRO JUSTIFICÁVEL, POR 

LEITURA INCORRETA DO CÓDIGO DE BARRAS - ÔNUS DA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - QUANTUM MINORADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A interrupção infundada da prestação de serviço público 

configura a prática de ato ilícito. O fato de o consumidor não inadimplente 

ter, sem justo motivo, a interrupção do fornecimento de água de sua 

residência, por si só gera o dano moral (...) (Apelação nº 

0003492-71.2011.8.11.0021, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. José Zuquim 

Nogueira. j. 24.02.2015, DJe 10.03.2015). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - ADIMPLÊNCIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADA - ATO ILÍCITO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM DEVIDO - 

REDUÇÃO PARA ATENDER A REALIDADE FÁTICA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção do fornecimento do serviço de 

água de consumidor adimplente constitui ato ilícito capaz de ensejar a 

obrigação de indenizar os danos morais. (...) (Apelação nº 

0010307-46.2008.8.11.0003, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho. j. 27.01.2015, DJe 05.02.2015). Nessa linha, 

considerando as circunstância do fato, a condição econômica das partes, 

o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização 

por dano moral, reputo adequado o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), 

suficiente para compensar o reclamante pela angústia experimentada, bem 

como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor 

gestão de seus departamentos administrativo e financeiro. O decote da 

pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como 

preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, o valor de 

R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da citação (NCPC, art. 240). Convolo em definitiva a medida 

liminar deferida. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003558-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BUAVA BIFON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003558-64.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES BUAVA 

BIFON REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a reclamante MARIA DE 

LOURDES BUAVA BIFON, que o consumo de água em sua residência, 

abastecida pela reclamada ÁGUAS DE SORRISO LTDA, tinha média de 

consumo de R$60,00 (sessenta reais). Porém, recebeu cobranças 

indevidas nos meses de março/2014 (R$460,75), abril/2014 (R$547,85), 

maio/2014 (R$432,25), junho/2014 (R$361,00) e julho/2014 (R$180,50), as 

quais foram todas questionadas administrativamente e junto ao PROCON. 

Sem êxito na revisão das faturas, postula em Juízo a declaração de 

inexigibilidade dos débitos impugnados. Postulou medida liminar para a 

reclamada não suspender o fornecimento de água em razão dos débitos 

impugnados, assim como abster-se de incluir seus nomes nos cadastros 

de inadimplentes em razão dos débitos impugnados, medida deferida no Id. 

9030267. Inexitosa conciliação, em contestação a reclamada rebateu as 

alegações da reclamante defendendo a exigibilidade dos débitos e que a 

suspensão no fornecimento se deu em exercício regular de direito. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. Instar consignar, 

em que pese pedido na contestação para produção de provas em 

audiência, que são raríssimas – senão inexistentes – as oportunidades, no 

âmbito desta Vara Especializada dos Juizados Especiais, em que a 

reclamada apresentou qualquer testemunha para inquirição em audiência, 

conforme se verifica, a título exemplificativo, nos processos que listo: 

1 0 0 3 6 8 5 - 3 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 0 0 3 - 3 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1003444 -62 .2016 .8 .11 .0040 ;  1003447 -17 .2016 .  8 .11 .0 0 4 0 ; 

1 0 0 3 2 0 2 - 0 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 8 2 8 - 1 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 0 3 1 7 - 7 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 2 8 0 2 - 8 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1000597-87.2016.8.11.0040; 1000547-61.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 

apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 

medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 
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aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 

do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. Não há preliminares a serem 

apreciadas. No que tange ao mérito, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. Com efeito, a reclamante sustenta cobrança exacerbada do 

consumo de água nos meses de março/2014 (R$460,75), abril/2014 

(R$547,85), maio/2014 (R$432,25), junho/2014 (R$361,00) e julho/2014 

(R$180,50), assegurando que tais valores fogem ao consumo mensal 

médio da residência, em torno de R$60,00 (sessenta reais). A reclamada, 

por sua vez, afirma que não houve falha na prestação de serviço e que 

os valores cobrados refletem o consumo real. Diante da relação de 

consumo entre as partes, mormente no que tange a inversão do ônus da 

prova, fundamentado o pedido na alegação de cobrança indevida, por 

certo que incumbiria à reclamada demonstrar o contrário, qual seja, a 

regularidade da cobrança. É justo que assim seja, pois, na condição de 

grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições 

para demonstrar o fundamento das cobranças. Logo, é forçoso 

reconhecer que os valores das faturas impugnadas pela reclamante se 

mostram excessivos e incompatíveis com o perfil de seu consumo. Tal 

conclusão pode ainda ser extraída pela simples leitura do histórico de 

consumo e faturas apresentados pelas partes. Desta feita, restou 

demonstrado nos autos a elevação abrupta de consumo mensal de água 

nos meses impugnados, portanto, inexigíveis os débitos impugnados. Não 

obstante, certo é que a reclamante deve pagar o seu real consumo dos 

meses impugnados, com base no seu consumo médio, conforme Lei 

Municipal n. 708/98, em seu art. 63: Art. 63. Não sendo possível a 

apuração do volume consumido em determinado período, o faturamento 

será feito pelo consumo médio, com base no histórico do consumo medido. 

Parágrafo 1º - O consumo médio será calculado com base nos últimos 03 

meses de consumo medido. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para o efeito de anular as faturas impugnadas 

pela reclamante, referente os meses de março/2014 (R$460,75), 

abril/2014 (R$547,85), maio/2014 (R$432,25), junho/2014 (R$361,00) e 

julho/2014 (R$180,50), devendo a reclamada emitir fatura de cobrança do 

consumo no período impugnado pela média de consumo dos três meses 

imediatamente anteriores. Convolo em definitiva a medida liminar deferida. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 154924 Nr: 6389-39.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIOS KURZ OTTONI, CRISTIAN 

WILLIAN FUZZI SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dineia de Souza Costa - 

OAB:21272, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 Processo nº. 6389-39.2016.811.0040.

Código nº. 154924

Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar à fl.85 sem qualquer matéria 

preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das testemunhas de 

acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 19 de fevereiro de 

2018, às 14h40m.

Intimem-se os acusados e os Ilustres Advogados.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fl. 7. Expeçam-se 

Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não residem nesta 

Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 22 de agosto de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 139738 Nr: 10524-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DE LIMA CARVALHO, ERICA 

FONSECA GALVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505-B

 Vistos.

Considerando que o oficio em anexo da Dra. Promotora de Justiça Maisa 

Fidelis Gonçalves Pyrâmides, redesigno audiência para o dia 19 de 

Fevereiro de 2018, ás 17h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

 Intimem-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 52376 Nr: 2879-62.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVALDO MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREY GUSMÃO R. 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MS 15.728, DENIS MARTINS DE SOUZA - 

OAB:OAB/MS 18.010

 PROCESSO Nº. 2879-62.2009.811-0040.

CÓDIGO Nº. 52376.

Vistos, etc.

 Considerando que as testemunhas WILMA MARTINS GOULART e FRANK 

MENDES DA SILVA, não foram localizadas para serem ouvidas, abra-se 

vista ao MPE e após a defesa, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informem o endereço atual e completo das testemunhas alhures citadas, 

sob pena de caracterização da desistência da prova.

 No mais, determino que a ilustre gestora contate pessoalmente o Juízo 

Deprecado de págs. 116 e 140 para obter informações acerca das 

referidas precatórias, com urgência.

 Após, conclusos.

 Sorriso - MT, em 13 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 143443 Nr: 504-44.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO VITOR FRANÇA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Processo nº. 504-44.2016.811.0040.

Código nº. 143443.

Vistos etc.

Considerando o oficio em anexo do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca Dr. Anderson Candiotto, redesigno audiência de instrução 

para o dia 09 de maio de 2018 ás 14h45min.

Abra-se vista as MPE e após Defesa para que no prazo de 05(cinco) dias 
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informem o endereço atual e completo das testemunhas citadas na 

certidão de fl.119, sob pena de caracterização de desistência da prova.

Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas e o acusado.

 Intime-se o i. Advogado Defesa.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 158668 Nr: 8389-12.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBIERI JUNIOR, HIGOR DA SILVA 

FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:16.948-MT

 Vistos.

Considerando que o oficio em anexo da Dra. Promotora de Justiça Maisa 

Fidelis Gonçalves Pyrâmides, redesigno audiência para o dia 19 de 

Fevereiro de 2018, ás 16h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

 Intimem-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 179263 Nr: 8705-88.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS GAMA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DE MEDEIROS - OAB:897 

AC

 Vistos,

Considerando a certidão de fl. 60, intime-se o Ilustre Advogado Dr. Jair de 

Medeiros para manifestar em 05 (cinco) dias acerca do cálculo de fl. 51, 

sob pena de comunicação a OAB-MT.

Após, o decurso do prazo, façam-se os autos conclusos.

Às providências, cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 47100 Nr: 6507-93.2008.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR FAUSTINO RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO CARDOSO DA 

SILVEIRA - OAB:10856-B

 Processo: 6507-93.2008.811.0040 (código 47100)

VISTOS/KP

Considerando informações da DPE de fls. 314/316, haja vista a inércia do 

atual patrono constituído pelo denunciado, conforme se depreende à 

certidão de fl. 312, DETERMINO a intimação do réu para que, no prazo de 

10 (dez) dias, constitua novo patrono para que apresente o recurso 

cabível.

Sem prejuízo ao acima exposto, uma vez a parte devidamente intimada e 

restando omisso(a/s) o(a/s) acusado(a/s) quanto à determinação acima, 

desde já, NOMEIO o ilustre DEFENSOR PÚBLICO atuante no juízo, o qual 

será intimado pessoalmente.

Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

 ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 49154 Nr: 6469-81.2008.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR FAUSTINO RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO CARDOSO DA 

SILVEIRA - OAB:10856-B

 Processo: 6469-81.2008.811.0040 (Código 49154)

VISTOS/KP

Uma vez que o réu já fora intimado pessoalmente à fl. 638 e não constituiu 

novo patrono, este juízo nomeia a DPE para que esta cumpra na 

integralidade o despacho de fl. 644, apresentando alegações finais no 

prazo legal, aplicando analogicamente o artigo 396-A, § 2° do Código de 

Processo Penal.

Por fim, considerando despacho de fl. 643, determino que a Gestora 

Judicial prossiga com a correta retificação da capa dos autos.

Após, à conclusão.

Vistas ao Ministério Público.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 144832 Nr: 1322-93.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Vistos etc.

Diante da certidão de tempestividade de fl. 413, recebo o Recurso de 

Apelação apresentado pelo MPE nas fls. 368/403.

Intime-se a Defesa para as contrarrazões.

Após remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas 

sinceras homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 172985 Nr: 5179-16.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS, LDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT

 Ação Penal nº 5179-16.2017.811.0040 Código 172985

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réus: Milan Morgana da Silva

 Leonardo da Silva Araújo

 Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de MILAN MORGANA DA SILVA e 

LEONARDO DA SILVA ARAUJO, vulgo “Neymar”, como incurso no art. 33, 

caput e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 244-B do 

ECA.

Diz a peça acusatória, em síntese que:

“I – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 17 de maio 

de 2017, por volta das 04h, no Terminal Rodoviário, nesta urbe, a menor 

Cristina Gonçalves Marçal, a pedido dos denunciados MILAN MORGANA 

DA SILVA e LEONARDO DA SILVA ARAUJO, vulgo “NEYMAR”, trazia 
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consigo e transportava, droga, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, consistente em 02 (dois) quilos de 

substância análoga a maconha, conforme se extrai do Auto de Apreensão 

de fl. 06 e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de 

fls. 07/09 do IP e o Laudo Preliminar n.º 520.2.04.2017.006802-01 fls. 

34/36 do IP”.

“II – Ressai, ainda, do caderno policial que, nas mesmas circunstâncias 

sobreditas, os indiciados MILAN MORGANA DA SILVA e LEONARDO DA 

SILVA ARAUJO, vulgo “NEYMAR” corromperam a menor de 18 (dezoito) 

anos, Cristina Gonçalves Marçal de 15 (quinze) anos, com ele praticando 

a infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06”.

“III – Infere-se, também, que em dias e horários pretéritos ao fato acima 

descrito, nesta urbe, os denunciados MILAN MORGANA DA SILVA e 

LEONARDO DA SILVA ARAUJO, vulgo “NEYMAR” e a menor Cristina 

Gonçalves Marçal, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente 

ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006” (...). (sic).

Denúncia, fls. 05/08.

Auto de prisão em flagrante delito, fl. 08.

Boletim de ocorrência, fls. 24/25.

Auto de apreensão, fl. 12.

Auto de constatação de substância entorpecente, fls. 13/15.

Laudo preliminar de drogas, fls. 40/42.

Laudo definitivo de entorpecentes, fls. 224/226.

Áudio das interceptações telefônicas, fls. 181/182.

Cópia de documento pessoal da menor, fl. 23.

Antecedentes criminais, fls. 56/61, 66/68, 69, 80 e anexos.

Respostas à acusação, fls. 81/82-v.

 A denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2017, fls. 88/89.

Termo de audiência de instrução, fls. 98/104.

Carta precatória, fls. 118/120.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 206/223), expondo que a 

materialidade e a autoria dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, 

associação para o tráfico e corrupção de menores, imputado aos 

requeridos Milan e Leonardo, se encontram devidamente demonstradas. 

Mencionou que as provas produzidas no processo asseguram a 

participação dos acusados nas ações criminosas. Pugnou, ao final, 

condenação dos réus, como incurso nas sanções previstas no art. 33 da 

Lei n.º 11.343/2006, art. 35, caput, (associação), ambos da Lei n.º 

11.343/06 e 244-B do ECA.

Alegações finais da defesa do acusado LEONARDO (fls. 229/236), 

primeiramente requerendo a absolvição do acusado pelo crime de 

associação para o tráfico [art. 35, da Lei n.º 11.343/2006]. Ao final, 

defendeu a aplicação da pena privativa de liberdade no patamar mínimo em 

relação aos demais crimes, promovendo a compensação da reincidência 

com a confissão espontânea.

Memoriais finais pela defesa técnica da requerida MILAN MORGANA DA 

SILVA (fls. 239/259), requerendo primeiramente o reconhecimento da 

nulidade da prisão em flagrante, conforme Súmula 145 do STF e art. 564, 

IV, do CPP e da interceptação telefônica, utilizada como meio de prova. 

Requereu, ainda, a absolvição da acusada em relação aos crimes 

previstos nos art. 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06. Subsidiariamente, 

requereu a aplicação do §4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

I. Questão de Ordem.

 I.I Da aplicação da causa do aumento da pena prevista no art. 40, VI, da 

Lei nº 11.343/2006, em estrita obediência ao disposto no artigo 383, do 

Código de Processo Penal.

“Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, 

quando reúne todos os elementos desta, acrescidos de mais alguns, 

denominados ‘especializantes’. Isto é, norma especial acrescenta elemento 

próprio à descrição típica prevista na norma geral”.

 E ainda, continua o autor: “O princípio da especialidade evita o ‘bis in 

idem’, determinando a prevalência da norma especial em comparação com 

a geral, e pode ser estabelecido ‘in abstracto’, enquanto os outros 

princípios exigem confronto ‘in concreto’ das leis que definem os mesmos 

fatos”.

 No caso em análise, ambas as normas visam proteger a criança e o 

adolescente como pessoas em condição especial de desenvolvimento.

Todavia, o inc. VI do art. 40 da Lei 11.343/06 deve prevalecer sobre a 

previsão do art. 244-B da Lei 8.069/90, posto que norma especial, que 

regulamenta o envolvimento de criança e adolescente com o tráfico de 

drogas.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o objetivo do réu era 

transportar a quantia de dois quilos de substância entorpecente análoga à 

maconha, com a ajuda da menor de idade Cristina, sendo ela própria a 

pessoa que traria a droga até esta urbe.

 Conforme ensina Guilherme de Souza Nucci, no seu consagrado “Leis 

Penais e Processuais Penais Comentadas – vol. 01” (8ª ed. – Rio de 

Janeiro: Forense – 2014), faz uma distinção entre a situação de o menor já 

estar corrompido daquela em que este é introduzido no mundo do crime 

quando do cometimento do tráfico. Na primeira hipótese, vale dizer, se o 

menor que participa do tráfico já estiver corrompido, seria caso de 

aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da 

Lei 11.343/06. Entretanto, caso o menor pratique pela primeira vez 

infração penal quando do tráfico, haveria concurso entre os crimes de 

tráfico e o de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não incidindo, 

em tal situação, a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40.

 Note-se que a menor de idade já era corrompida à época dos fatos, na 

medida em que ajudou o réu no transporte do entorpecente e que tinha 

plena consciência da substância que a acompanharia, conforme 

expressamente relatado pelo próprio acusado em seu interrogatório (fls. 

99 e 104) e CD de gravação da interceptação telefônica (fl. 182).

Não há dúvida, portanto, que a adolescente auxiliou o acusado na conduta 

delituosa do tráfico de drogas.

Desta feita, tenho que na emendatio libelli, o fato imputado na peça 

inaugural é o fato provado, não havendo modificação alguma na situação 

fático-jurídica esposada na denúncia ou queixa.

 Assim, se torna justificável a nova classificação jurídica.

Portanto, tenho que o caso dos autos a participação da menor enseja a 

aplicação da causa do aumento da pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 

11.343/2006, devendo ser afastada a condenação pela prática do crime 

do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, conforme entendimentos dos Tribunais 

Regionais abaixo colacionados:

 APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E CORRUPÇÃO 

DE MENORES - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE 

ENTORPECENTES - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO SEGUNDO 

DELITO - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA 

DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06 - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - 

EXTENSÃO DE EFEITO AO CORRÉU NÃO APELANTE - HABEAS CORPUS 

DE OFÍCIO CONCEDIDO PARA ABRANDAR O SEU REGIME PRISIONAL. 1. 

Estando satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva 

em relação ao delito de tráfico de drogas, fica descartado o pleito 

absolutório e o desclassificatório. 2. Por força do princípio da 

especialidade, em se tratando de menor envolvido no crime de tráfico de 

drogas ilícitas, não é o caso de se imputar ao agente o crime previsto no 

art. 244-B do ECA, mas de se reconhecer a causa especial de aumento da 

pena prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06. 3. Presentes os requisitos do 

art. 580 do CPP, devem ser estendidos ao corréu não apelante os efeitos 

a ele favoráveis desse julgado. 4. Na esteira do entendimento do STF, é 

possível a fixação de regime mais brando no delito de tráfico de drogas 

ilícitas, tornando-se viável o seu abrandamento quanto ao corréu não 

apelante, se comprovado que o regime semiaberto se mostrada adequado 

a sua ressocialização e a reprovação do crime na espécie. (TJ-MG - APR: 

10180140050204001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data 

de Julgamento: 10/12/2015, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, 

Data de Publicação: 16/12/2015).

 “Acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar parcial 

provimento ao recurso interposto, expeça-se mandado de prisão após o 

trânsito em julgado, nos termos do voto do Des. Relator. EMENTA: 

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES - 

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - 

CONDENAÇÃO NOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO DE DROGAS - POSSIBILIDADE - PALAVRA DOS POLICIAIS EM 

HARMONIA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR A 

CONDENAÇÃO - PLEITO PELA CONDENAÇÃO NO CRIME DE CORRUPÇÃO 

DE MENOR - CONFLITO APARENTE DE NORMAS ENTRE O ART. 244-B DA 

LEI 8.069/90 E O INC. VI DO ART. 40 DA LEI 11.343/06 - PRINCÍPIO DA 

ESPECIALIDADE - REGRA DA LEI DE DROGAS QUE PREVALECE SOBRE A 

NORMA GERAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante possuem eficácia 
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probatória, não podendo ser desconsiderados pelo só fato de emanarem 

desses agentes públicos. 2. Havendo o envolvimento de criança ou 

adolescente na prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicada a 

causa especial de aumento descrita no inc. VI do art. 40 da Lei 11.343/06 

em detrimento ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. (TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 1226387-7 - Umuarama - Rel.: 

Marcus Vinicius de Lacerda Costa - Unânime - - J. 06.11.2014) (TJ-PR - 

APL: 12263877 PR 1226387-7 (Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de 

Lacerda Costa, Data de Julgamento: 06/11/2014, 5ª Câmara Criminal, Data 

de Publicação: DJ: 1463 26/11/2014)

“TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE REDUÇÃO 

DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS "CONDUTA SOCIAL", 

"PERSONALIDADE", "MOTIVOS", "CIRCUNSTÂNCIAS" E "CONSEQUÊNCIAS 

DO CRIME" – FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA – ACOLHIDO – PLEITO 

PARA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – 

ATENUANTE RECONHECIDA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO 

DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS – MAJORANTE DEVIDAMENTE 

COMPROVADA – NEGADO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO 

PRIVILEGIADO – REJEITADO – PLEITO PARA FIXAÇÃO DO REGIME 

ABERTO – PARCIALMENTE ACOLHIDO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA – NEGADO – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Na 

primeira fase da dosimetria da pena, para a fixação da pena-base, deve 

ser feita análise das circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59 do 

Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006. In casu, as circunstâncias 

judiciais da "conduta social", "personalidade", "motivo", "circunstâncias" e 

"consequências do crime" não se encontram respaldadas por elementos 

concretos, conforme entendimento jurisprudencial, devendo ser afastadas 

da majoração da reprimenda por ausência de fundamentação adequada, 

nos termos do art. 93, IX, da CF. II - A apelante confessou a prática do 

delito de tráfico de entorpecentes, de modo que deve ser reconhecida a 

atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal. III - Ficou comprovado nos 

autos que a apelante foi auxiliada por menor, incidindo causa de aumento 

do inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas é medida que se impõe. IV - Não 

estando presentes, de forma cumulativa, os requisitos legais enumerados 

em âmbito do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (11.343/2006), torna-se 

inadmissível a incidência da causa de redução de pena do tráfico 

privilegiado. No caso, há indícios concretos de que a apelante é dedicada 

a atividades de caráter criminoso. V - A jurisprudência do STF firmou-se 

no sentido de que no âmbito do delito penal de tráfico ilícito de 

entorpecentes (Lei 11.343/06, art. 33), não há mais a obrigatoriedade de 

imposição de regime fechado para início de cumprimento de pena, de modo 

que a fixação do regime prisional inicial, na situação concreta, deve estar 

em harmonia ao que dispõe o art. 33, § 2º, do CP. No caso particular, é 

adequado o regime semiaberto. VI - A substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direito reclama a necessidade do 

preenchimento cumulativo dos requisitos legais do art. 44 do Código Penal. 

VII - Da análise do presente feito, depreende-se ter a apelante 

demonstrado insuficiência de recursos porquanto encontra-se 

representada pela Defensoria Pública desde o início do processo, o que 

justifica a isenção das custas processuais. TRÁFICO DE DROGAS – 

RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELADA PELO 

CRIME DO ART. 244- B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

(LEI Nº 8.069/90)– NEGADO MANTIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA 

ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO ART. 40, INCISO VI, DA 

LEI Nº 11.343/06 – COM O PARECER, RECURSO DESPROVIDO. I - Existe, 

portanto, conflito aparente de normas entre o art. 40, VI, da Lei 11.343/06 

e o artigo 244-B da Lei 8.069/90, de modo que o primeiro dispositivo deve 

prevalecer, pois configura norma especial em relação ao segundo. II - Se a 

prática do crime de tráfico envolveu adolescente, há de incidir a causa de 

aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, 

afastando-se, por conseguinte, o crime de corrupção de menores. (TJ-MS 

- APL: 00093241620148120001 MS 0009324-16.2014.8.12.0001, Relator: 

Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 24/05/2015, 2ª 

Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2015)

Destarte, desde já registro que, na terceira fase da aplicação da pena, 

incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 

11.343/06, afastando, por consequência, a condenação pelo crime de 

corrupção de menores, o que faço com respaldo no princípio da 

especialidade.

I. Da acusação concernente à prática do crime de tráfico de drogas em 

relação ao acusado Leonardo da Silva Araujo.

 DA MATERIALIDADE

A materialidade encontra-se demonstrada através do auto de prisão em 

flagrante delito, fl. 08, do boletim de ocorrência, fls. 24/25, do auto de 

apreensão, fl. 12, do áudio das interceptações telefônicas, fls. 181/182, 

do laudo preliminar, fls. 40/42 e do laudo pericial, fls. 224/226 e cópia de 

documento pessoal da menor Cristina Gonçalves Marcal, fl. 23.

DA AUTORIA

A autoria delitiva também restou comprovada através da prova 

testemunhal produzida tanto na fase policial, como na fase judicial.

 Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor das 

declarações prestadas por parte das testemunhas Willian Krisman Silva 

Souza e José Maria Esperidião da Costa (fls. 100/111 e 104), que apontam 

com firmeza que o acusado desenvolveu postura com o objetivo de 

transportar e posteriormente concretizar o comércio ilícito de substâncias 

entorpecentes, consistente em 02 (dois) quilos de substância análoga a 

maconha, na companhia de pessoa menor de dezoito anos de idade.

Tal fato resta corroborado pelos áudios da interceptação telefônica 

efetuada no celular do acusado e sua namorada Cristina (menor de idade), 

confirmando o transporte do entorpecente até esta urbe no intento de 

promover o comércio das referidas drogas.

 O acusado, em ambos os interrogatórios, confessou espontaneamente a 

prática dos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores.

 Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas 

insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a 

conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) a confissão 

espontânea do réu; b) o teor das declarações exteriorizadas por parte 

das testemunhas Willian Krisman Silva Souza e José Maria Esperidião da 

Costa, que aborda a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que o 

envolveu e aponta o réu como o indivíduo que deflagrou a ação criminosa; 

c) a análise das conversas via telefone, gravadas por meio da 

interceptação telefônica devidamente autorizada.

 Além disso, impende acentuar que, por um imperativo de lógica racional, a 

apreensão de razoável quantidade de substância entorpecente (que 

permite o fracionamento em diversas unidades, o que se mostra 

incompatível com a condição de usuários), que se encontrava 

armazenada em quatro tabletes, se mostra incompatível com a condição 

de usuário e, ao mesmo tempo, demonstra, estreme de dúvidas, a prática 

e a destinação comercial da substância entorpecente.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e 

revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos 

descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas 

não pairam no que diz respeito à autoria das infrações penais. Destarte, 

nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do 

contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos 

no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição 

de juízo penal condenatório em detrimento do acusado.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a 

conduta protagonizada por parte do requerido Leonardo da Silva Araujo 

ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define os delitos de tráfico 

ilícito de entorpecentes e corrupção de menores, previsto no corpo do art. 

33, c.c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

IV. Da acusação concernente à prática do crime de associação para o 

tráfico de drogas em relação ao acusado Leonardo da Silva Araújo.

Primeiramente, incumbe-me trazer à baila que o art. 35 da Lei n.º 

10.343/2006, pressupõe a efetiva associação de dois ou mais indivíduos, 

de forma não eventual, com o desiderato nuclear de cometer as infrações 

penais de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33 e art. 34, ambos da Lei 

n.º 10.343/2006], de tal sorte a traduzir e exprimir a ideia de habitualidade, 

estabilidade e permanência do ânimo associativo a ser traçado entre os 

seus participantes. Do preceito primário do dispositivo legal em enfoque, 

exsurge que há o dolo específico de associarem-se, unirem esforços, 

com a predisposição para desenvolverem condutas criminosas, que se 

achem vinculadas com o tráfico de entorpecentes, de forma reiterada, 

erigindo-se como delito autônomo, independentemente da ocorrência de 

outras espécies de crimes praticados pelos seus integrantes.

A corroborar tais assertivas, trago a colação os seguintes precedentes 

jurisprudenciais, de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujas 

ementas transcrevo parcialmente:

“(...) Como é cediço, para a configuração do crime de associação para o 

tráfico previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, impõe-se configurar a 

associação de duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar um dos 
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delitos previstos nos artigos 33, § 10 e 34, da referida lei, sendo 

necessária a comprovação do vínculo associativo e de sua finalidade (...)” 

(STJ - REsp: 1152896 RJ 2009/0158011-3, Relator: Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 20/05/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. 

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE 

DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A COMPROVAÇÃO DO DELITO 

DESCRITO NO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. MERO CONCURSO DE 

AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. 

MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06. 

REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não só há 

necessidade da comprovação da estabilidade, mas também, da 

permanência na reunião dos sujeitos do delito, não podendo a simples 

associação eventual ser considerada para fins de configuração do crime 

descrito no art. 35 da Lei n.º 11.343/76. (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 

507278 SP 2014/0094197-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de 

Julgamento: 18/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:DJe 

01/08/2014)

Pois bem, tracejadas tais premissas, no caso em exame, não é possível 

extrair dos autos um juízo de convicção definitivo, estreme de quaisquer 

dúvidas, que possa dar conta do fato de que os acusados, com ânimo de 

permanência e estabilidade de sociedade criminosa, tenham, em 

comunhão de esforços, obrado no sentido de edificar uma organização 

criminosa destinada a praticar crimes, envolvendo tráfico ilícito de 

entorpecentes, de forma reiterada e com o escopo básico de viabilizar a 

difusão de drogas a terceiros.

Ocorre que, em verdade, ao que tudo indica, o liame que unifica os réus 

decorre, fundamentalmente, de vínculo de aproximação inter-pessoal 

desprovido dos predicados da estabilidade e permanência e, de tal 

contexto, não tem o condão de transcender. Perquirindo objetivamente o 

desdobramento dos fatos e a sua dinâmica, visualiza-se que, de fato, dois 

dos requeridos praticaram o delito, em conjunção de esforços. Contudo, 

não existem, ainda que por arremedo, elementos de convicção que 

pendam por conduzir à conclusão consistente no fato de que os 

acusados tenham unificado esforços com o escopo nuclear de praticar 

crimes que digam respeito à questão relativa a entorpecentes [art. 33 e 

art. 34, ambos da Lei n.º 10.343/2006], mas, tão somente, o 

estabelecimento, em um caso pontual, de empresa criminosa para 

desenvolver um fato típico em especial, em que ficou estabelecido divisão 

de tarefas entre os seus componentes. Não há falar, portanto, em 

existência de vínculo associativo com caráter de estabilidade e 

permanência ou de um acordo de vontades entre os acusados visando à 

prática reiterada do crime de tráfico, mas, tão somente, mero concurso 

eventual de agentes.

III. Da incriminação relativa à prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, 

associação para o tráfico e corrupção de menores, imputados à acusada 

Milan Morgana da Silva.

Em um primeiro ponto de vista, não se pode perder de perspectiva que, ao 

esquadrinhar o conteúdo da prova testemunhal engendrada no processo, 

depreende-se que não subsistem vestígios que detenham a capacidade 

de demonstrar, com segurança categórica, que a requerida tenha 

executado postura com o objetivo de realizar o delito de tráfico ilícito de 

drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Do 

confronto/cotejo analítico do conteúdo das declarações externadas por 

parte de Willian Krisman Silva Souza e José Maria Esperidião da Costa (fls. 

100/111 e 104), deflui-se que, em nenhum momento, qualquer uma das 

testemunhas deixou perceptível, com um grau mínimo de confiabilidade, 

que a ré tivesse, direta ou indiretamente, qualquer parcela de contribuição 

nos fatos.

Não há no processo evidência segura que detenha a capacidade de 

assegurar que a requerida desenvolvesse postura com o objetivo de 

disseminar o comércio de substâncias entorpecentes. A simples condição 

de irmã do acusado e de supostamente ser a pessoa que recepcionaria a 

menor de idade (namorada/convivente de Leonardo) em sua residência, 

como elemento cognitivo, isoladamente considerado, desprovido de 

qualquer outro subsidio concreto, não tem a capacidade de, de forma 

automática e linear, conduzir na condenação da ré.

 Vislumbra-se dos autos, mais precisamente do CD de gravação da 

interceptação telefônica (fl. 182), que a acusada deixa claro que “não 

receberia flagrante em sua residência “não quero esse povo de corre aqui 

no barraco não; que eu não quero esse povo aqui em casa não; (...)” (fl. 

182).

 Em que pese haver nos autos demonstração do conhecimento da 

acusada dos entorpecentes a serem entregues para o seu irmão e de que 

seria a menor de idade Cristina que os transportaria até esta cidade, tenho 

que não restou cabalmente comprovado a sua participação na compra 

e/ou recepção de tais entorpecentes, na medida em que a própria 

acusada demonstra não saber de qual cidade a menor de idade estava 

vindo, ao demonstrar tamanho espanto quando seu irmão relatou, por 

telefone, que viria da cidade vizinha de Vera/MT.

 Em um segundo prisma de enfoque, traz-se à baila a circunstância de que 

a interpretação dos fatos, na seara criminal, como forma de dar vazão ao 

princípio da presunção de não-culpabilidade e do ‘favor rei’ e, seus 

consectários naturais, o princípio da prevalência do estado de inocência e 

do ‘in dubio pro reo’ [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88; com a adesão do 

Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conforme Decreto 

n.º 678/1992, vige em nosso ordenamento jurídico o comando previsto no 

art. 8.º, item 2 e art. 9.º do Pacto de São José da Costa Rica c/c o art. 5.º, 

§ 2.º da CRFB/88; art. 156 do Código de Processo Penal], deve se 

operacionalizar, dentro de um critério de razoabilidade, em prol dos 

interesses da ré, de tal sorte que, em se interpondo dúvida instransponível 

quanto a determinado fato, a celeuma, necessariamente, deve ser 

dissolvida em favor da acusada.

Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de ideias, partindo do 

pressuposto de que o contexto probatório carreado aos autos não 

fornece o grau de certeza necessário e que habilita à responsabilização 

penal da ré pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação 

para o tráfico e corrupção de menores, considero a absolvição do 

requerido é medida que se impõe.

Por fim, consigno que, diante da presente sentença absolutória em relação 

à acusada Milan, deixo de adentrar no mérito das teses defensivas 

alegadas às fls. 239/259, momento em que não vislumbro prejuízo à 

referida acusada.

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o 

fim específico de:

a) CONDENAR o acusado Leonardo da Silva Araújo devidamente 

qualificado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, 

caput, da Lei n.º 11.343/2006], e do crime de corrupção de menores [art. 

244-B da Lei n.º 8.069/1990];

 b) ABSOLVER o acusado Leonardo da Silva Araújo, devidamente 

qualificado, do delito de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n.º 

8.069/1990], com supedâneo no art. 386, inciso VI do Código de Processo 

Penal;

 c) ABSOLVER o acusado Leonardo da Silva Araújo, devidamente 

qualificado, da acusação da prática do crime de associação criminosa 

para o tráfico ilícito de entorpecentes [art. 35 da Lei n.º 11.343/2006], 

fazendo-o com fundamento nas disposições do art. 386, inciso VII do 

Código de Processo Penal.

 d) ABSOLVER a ré Milan Morgana da Silva, devidamente qualificada, da 

acusação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, 

caput, da Lei n.º 11.343/2006], fazendo-o com fundamento nas 

disposições do art. 386, inciso V do Código de Processo Penal;

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

I.I. Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

No tocante aos antecedentes criminais, considero que o registro indicado 

nos autos, que refere a existência de ação penal, não deve ser 

considerado em desfavor do acusado, como indicador de maus 

antecedentes. Isso porque, com forma de afastar-se o ‘bis in idem’, 

obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, não se afigura viável 

aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus 

antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que 

resulta do conteúdo da Súmula n.º 241 do STJ.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, ao comportamento 

da vítima (inexistente para o crime em comento), às consequências e aos 

motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar 

registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não 

descambou para excessos reprováveis no seio social.
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Sob outro ponto de vista, compulsando o acervo de provas produzidas no 

processo, depreende-se que a ação criminosa concretizou-se por 

intermédio do concurso eventual de agentes e que a forma e a 

metodologia de acondicionamento — a droga, objeto do ato de apreensão, 

estava acondicionada em 04 (quatro) porções, no formato de ‘tijolos’ —, 

demonstra o grau de “profissionalismo” do agente, o quê merece 

valoração mais intensa de reprovação e, por via de consequência, faz 

com que as circunstâncias do crime devem ser avaliadas em desfavor do 

acusado.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do 

réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e 

do laudo pericial, juntados nas fls. 40/42 e 224/226 dos autos, deflui-se 

que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na 

ação de transportar razoável quantidade de substância entorpecente. 

Dessa feita, dado a potencialidade lesiva da droga apreendida, entendo 

que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior 

intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à 

culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do 

acusado. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006. Além disso, o acusado agiu de dentro da Cadeia Pública 

local.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram reputadas 

favoráveis (com exceção da moduladora relativa à culpabilidade), 

afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em 

face da valoração negativa de uma operadora judicial, de forma que passo 

a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 07 (sete) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma 

de enfoque, observa-se que o requerido confessou a autoria do delito, 

fato que se consolida como mecanismo tendente a promover o 

abrandamento da reprimenda [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal]. 

De outro vértice, verifica-se que o acusado possui o atributo da 

reincidência [art. 61, inciso I, do Código Penal], o quê dado às 

circunstâncias dever-se-ia promover a compensação entre a agravante 

da reincidência e a confissão espontânea do réu. Portanto, diante desta 

perspectiva estrutural, promovo a compensação entre a agravante da 

reincidência e a confissão espontânea do réu, na esteira da orientação 

consolidada do STJ:

“(...) III - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por 

ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT 

(Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), firmou entendimento 

segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a 

compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da 

reincidência", entendimento este que deve ser estendido à presente 

hipótese, pois cuida-se de compensação entre circunstâncias igualmente 

preponderantes, nos termos do art. 67, do Código Penal, quais sejam, 

motivos determinantes do crime (mediante paga) e personalidade do 

agente (confissão espontânea) (...)". (STJ - HC: 318594 SP 

2015/0053205-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 

16/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Razão pela qual mantenho a pena provisória no patamar de 07 (sete) anos 

de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Primeiramente, 

não vislumbro causas de diminuição da pena. De efeito, do cotejo do 

acervo de informações engendradas no processo, vislumbro o 

envolvimento de uma adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, 

da Lei n.º 11.343/06]. Dessa forma, aumento a pena em 03 (três) anos e 

06 (seis) meses, no patamar de 1/2, ficando a pena definitiva fixada em 10 

(dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão — visto que, de acordo com os 

informes produzidos no processo, o réu se dedica a realizar atividades 

criminosas, o quê se configura como obstáculo intransponível para a 

concessão do benefício preconizado no comando normativo do art. 33, § 

4.º da Lei n.º 11.343/2006.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 1000 (mil) dias-multa, na 

razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser 

corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

II. Da Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da 

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

A pena será cumprida em regime FECHADO, inicial, em conformidade com 

o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘a’ e ‘b’ do 

Código Penal, notadamente por se tratar de réu reincidente em crime 

doloso.

 Deixo de concretizar à substituição da pena privativa de liberdade 

aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, 

concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na 

norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em 

hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

III. Da Análise da Possibilidade do réu Leonardo Apelar em Regime de 

Liberdade.

Concedo ao requerido Leonardo o direito de apelar em liberdade, exceto 

se por outro motivo não estiver preso, em razão da ausência, no caso 

concreto, de ressonância nas hipóteses previstas para prisão preventiva, 

não sendo recomendado o recolhimento do requerido à prisão [art. 312 e 

art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal] DECRETO 

A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO LEONARDO DA SILVA ARAUJO. 

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

Expeça-se, portanto, o respectivo alvará de soltura em favor da ré MILAN 

MORGANA DA SILVA, com as devidas restrições de que a liberação da 

acusada se refere tão somente a este processo, devendo permanecer 

segregada caso estiver presa por outra ordem.

DETERMINO a incineração da substância entorpecente apreendida [artigos 

32, §1º e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à Delegacia Municipal de Sorriso e 

autoridade policial para o cumprimento da incineração com urgência.

DETERMINO, no que tange aos objetos dos itens “02, 04 e 05” (fl. 12) a 

sua imediata restituição aos seus legítimos proprietários, mediante 

apresentação de documento que comprove a propriedade do(s) bem(s). 

Em caso de ausência de pedido(s) de restituição dos bens, proceda-se a 

destinação à(s) entidade(s) interessada(s).

 DETERMINO o descarte dos tíquetes de viagens (item 06 – fl. 12) diante da 

sua inutilidade.

 Uma vez preclusa a presente sentença, com lastro no conteúdo 

normativo dos itens 7.20.19, 7.20.19.1 e 7.20.19.2 da CNGCGJ/TJMT, 

ORDENO que a escrivania empreenda diligências com o intuito de proceder 

à transferência do numerário de fl.27, para a Secretaria Nacional 

Antidrogas – SENAD.

NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, DETERMINO QUE SEJA 

FORMADO O RESPECTIVO PROCESSO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIO PARA 

QUE, NA SEQUÊNCIA DO DESDOBRAMENTO DOS FATOS, SEJA 

REMETIDO À VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE 

SINOP/MT para unificação no PEP n.º 257608 daquela comarca.

IV. Das Demais Providências.

Isento o sentenciado do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista ter sido assistido pela Defensoria Pública.

 Transitada em julgado a sentença e mantida a condenação:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) forme-se e remeta-se os processos de execução à Vara das 

Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984];

d) em relação ao pedido da defesa de fls. 260/263, JULGO prejudicada 

sua apreciação, tendo em vista que o condenado já se encontra detido 

e/ou cumprindo pena na Penitenciária ‘Osvaldo Florentino Leite Correia’, na 

comarca de Sinop/MT, desde o dia 26/09/2017, conforme ofício anexo.

 Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 22 de dezembro de 2017.

 Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179727 Nr: 8960-46.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR BERTOLDO - 

OAB:17944/O

 Processo: 8960-46.2017.811.0040 (Código 179727) VISTO/MV.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu 

representante legal, denuncia JONATHAN GAIO, qualificado(a/s) nos 

autos, imputando-lhe a adequação típica do artigo 129, § 9° e 147, caput, 

do Código Penal com observância da Lei n° 11.340/06, perquirindo o 

parquet, via de consequência, o processamento da imprescindível ação 

penal pública e final condenação do(a/s) denunciado(a/s) no respectivo 

preceito secundário em referência.Percutindo ao fundo da parlenda, 

preenchidos os requisitos legais do artigo 41 et seq e não sendo caso de 

aplicação do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 396 do mesmo 

Código Instrumental Penal, RECEBO e determino a D.R. e A. da presente 

denúncia sub examine, que tramitará segundo o rito comum ordinário ut 

art. 394 do CPP. CITE pessoalmente o(a/s) denunciado(a/s) para fins e 

prazo do artigo 396, asseverando-lhe(a/s) a faculdade do artigo 396-A, 

ambos do CPP. Superado o decêndio legal para manifestação e defesa 

do(a/s) acusado(a/s), inclusive por atuação do eminente Defensor Público, 

certifique e à conclusão para fins do artigo 397 et seq do CPP.Por força de 

lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o 

correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 09 de novembro de 

2017.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163581 Nr: 11300-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788

 Processo: 11300-94.2016.811.0040 (Código 163581)

VISTOS/KP.

Da Readequação da pauta

Considerando certidão de fl. 75, resta por prejudicada as audiências 

designadas para este período, motivo pelo qual redesigno a oralidade para 

o dia 05/09/2018, às 18:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137545 Nr: 9402-80.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA FELIZ DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Processo: 9402-80.2015.811.0040 (Código 137545)

VISTOS/KP.

Da Readequação da pauta

Considerando que as férias deste magistrado foi agendada pelo E. TJMT 

para o período de 08/01/2018 à 07/02/2018, resta por prejudicada as 

audiências designadas para este período, motivo pelo qual redesigno a 

oralidade para o dia 29/05/2018, às 14:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146932 Nr: 2463-50.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVAL TIAGO RIBEIRO TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/0, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Processo: 2463-50.2017.811.0040 (código 146932)

VISTOS/MV

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e JECRIM em virtude 

da atuação de um único membro do MPE, redesigno a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 06/10/2017, às 14:15min para o dia 

28/02/2018, às 13:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 26 de setembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 165382 Nr: 681-71.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUCIANO DE ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Processo: 681-71.2017.811.0040 (código 165382)

VISTOS/MV

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e JECRIM em virtude 

da atuação de um único membro do MPE, redesigno a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 04/09/2017, às 15:00min para o dia 

28/02/2018, às 08:40 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.
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Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 28 de setembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169809 Nr: 3260-89.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR CESAR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505-B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa, 

considerando às fls. 126 e 149, a fim de apresentar resposta à acusação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 28902 Nr: 3359-79.2005.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 Processo: 3359-79.2005.811.0040 (Código 28902)

VISTOS/KP

Considerando cota ministerial de fl. 277, para a oitiva da testemunha Roni 

Cesar Gomes, determino que se expeça missiva para a Comarca de 

Sinop/MT, no endereço informado à fl. 277.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 86227 Nr: 5649-57.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DOS SANTOS BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA MICHELLE MOREIRA 

CAMARGO - OAB:16813, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:15995/MT

 Processo: 5649-57.2011.811.0040 (código 86227)

VISTOS/TF

Defiro a cota ministerial de fls. 340/345, para tanto, proceda com a 

retificação por termo nos autos do nome do réu, passando a constar 

ROBSON DOS SANTOS BENITES, haja vista que restara demonstrado nos 

autos com a juntada do prontuário civil do mesmo (fls. 305/306) e demais 

documentos (fls. 244/246, 307/308, 335/337 e 338/339) que o denunciado 

havia informado como seu o nome de seu irmão.

Outrossim, determino que o Sr. Leonardo Spindola Avalos seja intimado 

desta Decisão para que, caso queira, ingresse judicialmente com o fito de 

mitigar eventuais prejuízos causados pelo seu irmão, ora réu.

 Ciência ao MP e à DPE.

 Cumpra, providenciando o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 04 de dezembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 140616 Nr: 10902-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE BARBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 168896 Nr: 2715-19.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOS SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 Processo: 2715-19.2017.811.0040 (código 168896)

VISTOS

Indefiro o pedido da Defesa de fls. 224/226 e mantenho a Decisão de fls. 

198/202 pelos próprios fundamentos, mantendo a colocação do 

denunciado em liberdade somente após a colocação da tornozeleira 

eletrônica.

De outro modo, expeça-se ofício à SEJUDH/MT para que disponibilizem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, tornozeleira para monitoração eletrônica do 

denunciado Rodrigo dos Santos Neves.

Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 174913 Nr: 6125-85.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: STP, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA STEFANELLO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da parte 

requerida acerca da sentença de fls. 67/68: "Dispositivo-

Ante o exposto, conheço dos embargos e NÃO os provejo, mantendo 

inalterado o ato judicial de fl. 51.Intime o advogado da parte embargante 

desta decisão via DJE.Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato 

Grosso atuante no feito.Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 178499 Nr: 8163-70.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 Processo: 8163-70.2017.811.0040 (Código 178499)

VISTOS/MV.

Trata-se de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, 

ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

27/02/2018 às 17:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 
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do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo CPP.

As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e 

obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, 

condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência ex vi exegese dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e 

comunique o referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado 

para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, 

indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º 

do artigo 221 do CPP.

 Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A ss, respectivamente, notadamente a não suspensão da 

marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 18 de janeiro de 2018.

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 181679 Nr: 10098-48.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIDNER CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 Processo: 10098-48.2017.811.0040 (Código 181679)

VISTOS/MV.

Trata-se de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, 

ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/03/2018 às 08:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo CPP.

As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e 

obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, 

condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência ex vi exegese dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e 

comunique o referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado 

para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, 

indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º 

do artigo 221 do CPP.

 Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A ss, respectivamente, notadamente a não suspensão da 

marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 18 de janeiro de 2018.

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257910 Nr: 23120-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GB, AB, FXB, MIRTA TRESIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de alvará judicial requerido por G. B., A. B., F. X. B. e MIRTA 

TRESIN.

Entre um ato e outro, a parte autora requereu a extinção do feito (fl. 49).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, contudo, 

condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC.

P.I.C.

 CIÊNCIA AO MPE.

Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144763 Nr: 4397-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONACO CALÇADOS LTDA, ITELMAR ALVES 

DA ROCHA, NORMA FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 98/99, 

diante da certidão de fl. 116, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155033 Nr: 3645-31.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCWELL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 
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OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GODINES DO 

AMARAL - OAB:OAB/SP 162.628

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 214849 Nr: 5908-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. DE MORAES & CIA LTDA ME, GERALDO 

NAVARRO DE MORAES, SUELY RAVAGNANI DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 220892 Nr: 10814-64.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 250921 Nr: 17491-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON TADEU TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A em face de EWERTON TADEU TEIXEIRA.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 39). 

Ainda, requer a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e da taxa judicial.

DETERMINO o recolhimento do mandado de busca e apreensão expedido 

às fls. 30/30-verso.

Em relação ao desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, 

por se tratarem de meras cópias reprográficas e ante a não demonstração 

de prejuízo à parte, INDEFIRO o seu desentranhamento.

Não há qualquer ordem judicial de restrição de veículo e de crédito nos 

cadastros do Ciretran e Serasa. Por isso, INDEFIRO o pedido correlato.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 113816 Nr: 3993-88.2009.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDROMAQ SISTEMA HIDRAULICOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 524, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca dos documentos juntados às fls. 530/535.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142064 Nr: 1431-04.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para, no prazo de quinze dias, manifestar acerca da petição 

de fls. 234/237, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144449 Nr: 4058-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE FERRAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 818, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar a parte exequente para manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161460 Nr: 12094-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIELI TOZI, ALCEU TOZI, 

ALAIDES DE MAGALHAES TOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 159/159-verso, compulsando os autos, 

verifica-se que não foram distribuídas as cartas precatórias expedidas às 

fls. 153/154, para tentativa de citação pessoal dos herdeiros do espólio 

executado.

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 30 dias, 

comprovar a distribuição das aludidas missivas, sob pena de extinção.

Decorrido “in albis” o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente e pelo digno advogado, na forma do § 1º do art. 485 do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220407 Nr: 10363-39.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE HERBERT ENGLER, RITA DE CASTRO 

ENGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11088/MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124, MILTON 

DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 74 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 367,40 

(Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficiala 

de Justiça GISLIANE PEREIRA ALEXANDRE, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 237779 Nr: 4938-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA, COMPANHIA 

MARANHENSE DE REFRIGERANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIZREEL ALVES GUIMARAES DE 

JESUS - OAB:21770, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES - OAB:22523, VANESSA DE MATOS SILVA - OAB:OAB/BA 

50.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rayane de Brito Correa - 

OAB:22274-O/MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 131/133, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da petição de fls. 131/133, oportunidade em que 

deverá informar os dados bancários para levantamento de valores, quais 

sejam: Banco, nº da agência, nº da conta e CPF/CNPJ do beneficiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253812 Nr: 19787-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JILVANE JOSE DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JILVANE JOSE DE BRITO - 

OAB:20382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar acerca da informação de fl. 56, pugnando o que de direito, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267396 Nr: 30198-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA TEREZINHA GOMES BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte autora, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 699 Nr: 801-36.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ÂNGELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON RIBEIRO, BENEDITA 

MUNIZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6882-MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 6226 Nr: 150-43.1994.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTALEZA COM. CEREAIS E DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN BEATRIZ JAHN LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE JAHN LOCKS - 

OAB:OAB/SP 321.684

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 13776 Nr: 2718-22.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO VOINICHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, MIRANDA DE OLIVEIRA APPELT - OAB:13.330 

OAB/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 26432 Nr: 2966-46.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANUEL DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A correspondência de fl. 384 revela que a parte executada não fora 

intimada, constando no aludido documento a informação de “não existe o 

número”. O aludido endereço é o último fornecido pelo executado, como se 

vê à fl. 227.

Dessa feita, uma vez que frustrada a intimação pelo correio, 

DEPREQUE-SE a intimação do executado, nos termos das decisões de fls. 

372 e 378, nos seguintes endereços: Rua do Boto, n. 550, Sapezal/MT, 

CEP: 78.365-000 ou Rua Jaime Schecheli, n. 550, Centro, Sapezal/MT, CEP: 

78.365-000.

Em sendo infrutífera a intimação pessoal, na forma do artigo 513, § 3º, do 

CPC, considera-se intimada a parte executada, mormente acerca das 

penhoras visualizadas às fls. 375 e fls. 386/387, tal qual para indicar bens 

passíveis de penhora, haja vista que fora a própria parte que indicou os 

endereços em que serão realizadas as tentativas de intimação, como se 

vê à fl. 40 e à fl. 227. Depois, consoante disposto no artigo 274, parágrafo 

único, do CPC, é incumbência da própria parte manter o endereço 

atualizado nos autos.

No entanto, ressalta-se que, não obstante o conteúdo da certidão de fl. 

388, é dispensável a intimação do executado para constituir novo patrono, 

uma vez que, conforme revela o documento de fl. 380-verso, a parte 

executada já fora comunicada acerca da renúncia de fl. 380, tal qual para, 

querendo, constituir novo patrono.

Com a resposta da diligência acima determinada, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146440 Nr: 6180-64.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SIMÃO PERAZOLO, ELIZABETH FARIA 

PERAZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA VIEIRA DOS SANTOS ALVARENGA, 

SIDNEY ALVARENGA, ANISIO FRANCISCO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 180 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

dez dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167922 Nr: 8265-52.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ANTUNES DE FRANÇA TRANSPORTES-ME, 

Aparecido Antunes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Bruno Lemos - 

OAB:OAB/MT 12.355, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:OAB/MT 7413, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167938 Nr: 8285-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. DOS SANTOS-ME, GILMAR PINA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173843 Nr: 15608-02.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177677 Nr: 19758-26.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 18.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 224574 Nr: 13863-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR DOS SANTOS FERNADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226810 Nr: 15705-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO JOSE GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO, VALDIR GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO, ONEIDA ANA FEROLDI 

GIONGO, MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, JOSÉ MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:14.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, LUCIANO DE 

SALES - OAB:5911-B/MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante.No mais, diante do contido 

na petição de fl. 2.255, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 

15 dias, informar se possui interesse na designação de audiência 

conciliatória.INTIME-SE, ainda, a parte embargada para, no prazo de 15 

dias, manifestar sobre a petição e documentos de fls. 2.256/2.259-verso, 

pugnando o que entender de direito.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 238551 Nr: 5903-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 59 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 477,00 

(Quatrocentos e Setenta e Sete Reais), devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de cinco dias. Observe-se, ainda, que caso a parte autora pretender a 

busca de bens, penhora, intimação e avaliação, deverá complementar o 

pagamento da diligência no valor de R$ 367,00 (Trezentos e Sessenta e 

Sete Reais), por meio de guia própria acima descrita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 247540 Nr: 14794-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES FIRMINO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254628 Nr: 20354-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE TATIANE MANGOLIN PRUDENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORRACHÃO COMÉRCIO ARTEFATOS DE 

BORRACHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER 

- OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO 

DA SILVA - OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 

OAB/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, RUBIANE 

KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 39/68 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 257282 Nr: 22519-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GONCALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267861 Nr: 30694-08.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRO DALLA BONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALLA BONA - 

OAB:OAB/MT 22482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em plantão.Trata-se de pedido de expedição de certidão negativa, 

ante o pagamento do débito executado nos Autos sob Código Apolo n. 

236230 em trâmite na Quarta Vara Cível desta Comarca.Pois bem.Acerca 

do serviço de Plantão Judiciário dispõe o artigo 242 da CNGC – Foro 

Judicial:Art. 242. (...) Dessa feita, compulsando os autos, não se depara 

com a existência de urgência que permita a sua apreciação pelo Juízo 

Plantonista, mormente porque, embora a parte autora indique que a aludida 

certidão é necessária para a aquisição de um empréstimo bancário que, 

por sua vez, seria “indispensável para a compra de óleo diesel e 

manutenção das máquinas para a colheita da safra 2017/2018 que se 

inicia no início do mês de janeiro/2018”, deixou de juntar aos autos 

qualquer documento capaz de comprovar que o aludido pleito não poderá 

aguardar o retorno das atividades forenses para que, assim, possa ser 

analisado pelo juiz natural.Ou seja: não se vê a urgência necessária para 

que o vertente pedido seja analisado em plantão judiciário. Afinal, o 

recesso forense finda em 07/01/2018, sendo certo que a parte autora 

indica a sua urgência para o início do mês de janeiro, coincidindo, assim, 

com o retorno das atividades judicantes. Logo, o pleito em questão poderá 

ser requerido diretamente ao juiz natural do feito indicado no vertente 

pedido.Posto isso, ante a ausência de urgência que permita a apreciação 

do pedido em questão pelo Juízo Plantonista, INDEFIRO o aludido pleito. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 755 Nr: 1001-43.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI GOMES, JUMELINO PEREIRA DA SILVA, 

OTÁVIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, JOSÉ 

PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 

OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, LUIZ MARIANO 

BRIDI - OAB:2619/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 

OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nos termos da decisão de fls. 656/659-verso, os 

executados deverão ser intimados pessoalmente, sob pena de nulidade. 

Desta forma, considerando-se o decurso in albis para o recolhimento da 

diligência do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

de fls. 665/666, certificado à fl. 670, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que requeiram o que de direito, no prazo de quinze dias, 

acerca da intimação dos executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18808 Nr: 1496-48.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, inciso II/CNGJ, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 111823 Nr: 2036-52.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO DELCAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPIDO TRANSPAULO LTDA, INDUSTRIA DE 

MAQUINAS ELDORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELCIO CERUTI - 

OAB:OAB/PR 5.643, LILLIANA MARIA CERUTI LASS - OAB:21472, 

WINSTON SEBE - OAB:OAB/SP 27.510

 Certifico e dou fé que a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

243/254 foi oferecida tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das partes para 

manifestar, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118818 Nr: 8764-12.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Vistos.

CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fl. 119. Para tanto, DEPREQUE-SE a 

avaliação, depósito e demais atos executórios até ultimar a expropriação 

do bem indicado na matrícula de fls. 115/118.

COMUNIQUE-SE aos respectivos Juízos indicados nas penhoras anotadas 

nos R-09 e R-10 da Matrícula de fls. 115/118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139762 Nr: 10274-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FLORÊNCIO GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNA MARCIA CAMPOS DO 

NASCIMENTO - OAB:9882MT, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - 

OAB:20.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-A/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN 
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PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4617/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 207/209, 

diante da certidão de fl. 213, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157236 Nr: 5852-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA, LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO LUIZ LUGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES 

- OAB:OAB/MT 18323, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 169541 Nr: 10500-89.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SBABO, GUSTAVO SBABO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento dos emolumentos 

junto ao Cartório do 1º Ofício de Campo Novo do Parecis referente à baixa 

das averbações promovidas nas matrículas nº 5.282 e 2.627, no valor de 

R$ 24,60 (Vinte e Quatro Reais e Sessenta Centavos), devendo efetuar 

referido pagamento diretamente no balcão da Serventia, nos termos do 

Ofício de fls. 94/94-verso, ou por meio de depósito/transferência bancária 

junto ao Banco do Brasil S/A, agência 3036-8, c/c nº 13.109-1, neste 

caso, deverá confirmar o depósito junto à Serventia para que seja 

providenciado a respectiva baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185190 Nr: 2821-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ANACLETO DA SILVA 

CONFECCOES ME, RAIMUNDO ANACLETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193558 Nr: 9755-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC AUTO MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, inciso II/CNGJ, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213765 Nr: 5057-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215502 Nr: 6429-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMY DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, inciso II-CNGC, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225027 Nr: 14273-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA – ME, GUSTAVO RAVAGNANI NAVARRO DE MORAES, KAREN 

PEGORARO NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAINER PEREIRA GIONÉIDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 83, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 
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quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 248591 Nr: 15486-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA EPP 

(Alumínio Tangará Indústria e Comércio Ltda )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 40 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 404,00 

(Quatrocentos e Quatro Reais), devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias. 

Observe-se, ainda, que caso a parte autora pretender a busca de bens, 

penhora, intimação e avaliação, deverá complementar o pagamento da 

diligência no valor de R$ 367,00 (Trezentos e Sessenta e Sete Reais), por 

meio de guia própria acima descrita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 252778 Nr: 19024-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, JULIETA 

CATARINA CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de impugnação à penhora de fls. 200/226.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 269867 Nr: 923-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSON HENRIQUE NEVES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE o Banco demandante para que, no prazo de 15 

dias, EMENDE a inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, 

mormente pelo protesto por edital, pois a sua falta conduz à ausência de 

um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, nos exatos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265835 Nr: 29072-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Alimentos Gravídicos proposta por Lineia Scheuer 

Ribeiro em desfavor de Reideval Pinto de Miranda, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

Processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Alega, em síntese, que conviveu com o requerido por aproximadamente 03 

(três) anos, sendo que deste relacionamento a requerente veio a 

engravidar, estando gestante por volta de 38 (trinta e oito) semanas.

Registra que o parto está se aproximando carecendo de auxílio com parto 

e outras necessidades decorrentes da gestação, além de roupas para o 

bebê.

Assevera que o requerido é policial militar e percebe a quantia mensal 

líquida de R$ 4.797,26 (quatro mil setencentos e noventa e sete reais e 

vinte e seis centavos).

Desse modo requer, sejam fixados alimentos provisórios, no patamar de 

02 (dois) salário mínimos, correspondentes a R$ 1.874,00 (mil oitocentos e 

setenta e quatro reais).

É o relatório.

Decido.

Com efeito, prevê o artigo 6º, caput, da Lei de Alimentos Gravídicos:

 “Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará 

alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, 

sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte 

ré.”

 Entretanto, para a fixação de alimentos gravídicos, cabe à requerente 

carrear aos autos elementos seguros que comprovem a existência de 

relacionamento amoroso com o suposto pai.

 Assim, vejo que a parte autora aportou aos autos fotos com o requerido 

(fls. 10/11), bem como boletim de ocorrência e medida de proteção (fl. 

13/18), o que, em princípio, são capazes de seguramente provar que a 

autora manteve relacionamento com o requerido.

Na esteira deste entendimento, vale colacionar as seguintes ementas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. FIXAÇÃO. Em 

ações dessa espécie, o juiz, de regra, vê-se diante de um paradoxo: de 

um lado, a prova geralmente é franciscana e, de outro, há necessidade 

premente de fixação da verba, sob pena de tornar-se inócua a pretensão, 

pois, até que se processe a instrução do feito, o bebê já terá nascido. 

Assinale-se, também, que, de acordo com o que ensinam as regras da 

experiência, são percentualmente insignificantes os casos em que uma 

ação investigatória de paternidade resulta improcedente, o que confere 

credibilidade, em geral, à palavra da mulher, na indicação do pai de seu 

filho. Considerando a ausência de prova da capacidade financeira do 

demandado, adequada a fixação dos alimentos gravídicos em 25% do 

salário mínimo. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70067103721, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 09/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. LEI 11.804/08 - 

ART. 6º. POSSIBILIDADE DIANTE DE INDÍCIOS DA PATERNIDADE, 

AUSENTE NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE PROVA. Somente quando 

existente pelo menos indícios da paternidade apontada é que se mostra 

cabível a fixação de alimentos em favor do nascituro, destinados à 

mantença da gestante, até que seja possível a realização do exame de 

DNA NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70056440977, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 

Medeiros, Julgado em 11/09/2013)

Noutro norte, verifico que a parte autora exerce como profissão a 

atividade de “fisioterapia”, o que evidencia, nesta oportunidade, a 

possibilidade desta poder colaborar juntamente com o susposto pai para o 

período de gestação, considerando-se que a contribuição também deverá 

ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos, 

conforme prescreve o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 11.804/08 (Lei de 

Alimentos Gravídicos).

Portanto, entendo que o pleito pretendido na exordial, no que diz respeito 
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aos alimentos provisórios, merece ser acolhido parcialmente.

Posto isso:

I - ARBITRO alimentos gravídicos no patamar de 01 (um) salário mínimo 

vigente, equivalente atualmente a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete 

reais), a ser pago mensalmente pelo requerido, à partir da citação, por 

meio de depósito bancário na conta da requerente.

II - OFICIE-SE o Estado de Mato Grosso, para que proceda com o desconto 

mensal relativo aos alimentos fixados no montante de 100% (cem por 

cento) do salário mínimo, valor atualmente correspondente à R$ 937,00 

(novecentos e trinta e sete reais), diretamente da folha de pagamentos do 

requerido, depositando na bancária da requerente, agência 1321-8, Conta 

27780-0, Banco do Brasil em titularidade de Lineia Scheuer Ribeiro. (fl. 

06-verso)

III - Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

IV - Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 

695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas da lei de alimentos, desta forma, venham-me os autos 

conclusos para designação de conciliação, instrução e julgamento.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169256 Nr: 10143-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAT, NART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 56, a parte exequente informa que 

o executado quitou o débito alimentar, e, por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito 

(fl. 58).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e, em consonância com o parecer ministerial de fl. 58, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

No mais, PROCEDA a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para a 

transferência dos valores ora depositados, para a conta bancária da 

representante legal dos exequente, conforme requerido.

Proceda ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão em desfavor do executado.

Custas pela parte executada, contudo, anota-se ser está beneficiária da 

justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 175728 Nr: 17708-27.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, SARA AURELIA 

VARNIER, ERNESTO SERGIO VARNIER, POLLIANA ELENA VARNIER, 

SUELLEN AMANDA VARNIER, RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, Cleto Pessini - 

OAB:60952, CRISTIANE ZANOTI JODAS GERLACK - OAB:169650-SP, 

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, MATINHO OTTO GERLACK NETO - 

OAB:165488-SP, PAULO RICARDO STEIGER Maceda - OAB:74211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a inventariante aportou petitório 

às fls. 2.193/2.193/verso, pugnando pela expedição de alvarás judiciais, a 

fim de vender o veículo Pajero HPE, placa KAU 6352, bem como 

levantamento de crédito decorrente do Consórcio Nacional John Deere no 

valor de R$ 99.301,12 (noventa e nove mil trezentos e um reais e doze 

centavos).

 Pois bem.

Inicialmente, é importante dizer que para a concessão de alvará judicial 

para alienação de bens e levantamento de valores pertencentes ao 

acervo patrimonial, faz necessário preencher os requisitos autorizadores, 

bem como motivo justo e plausível para a ocorrência do deferimento, 

conforme já decidido por este juízo inúmeras vezes.

Ademais, insta consignar que como já proferido na decisão de fls. 

2.107/2.110, o inventário em questão tramita sob o rito de arrolamento 

sumário, que é a forma mais abreviada de inventário e partilha, 

destacando, todavia, a celeridade e a economia processual.

Outrossim, a concessão de alvará judicial para venda de bens ou 

levantamento de valores na ação de inventário, regra gera, somente se 

justifica quanto houver demonstrado a possibilidade de visível perecimento 

ou prejuízo para o espólio, situação fática que deve ser analisada de modo 

restritivo.

É válido constar ainda que a presente demanda encontra-se em sua fase 

final, sendo, portanto, necessária, tão-somente, que a inventariante 

promova as diligências necessárias, a fim de que possa ser proferida a 

homologação de partilha e, consequente encerramento do inventário em 

questão.

Desse modo, não vislumbro presentes elementos justificadores para a 

concessão dos alvarás judiciais ora pretendidos.

Posto isso:

I - INDEFIRO o petitório de fls. 2.193/2.194-verso, por não vislumbrar 

presentes circunstâncias ensejadoras para a concessão dos alvarás 

judiciais.

II – No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 2.190/2.191.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217719 Nr: 8128-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLACG, EMAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na verdade, o que se percebe é que o bem estar dos dois idosos, que 

certamente sempre cuidaram muito bem dos filhos, pode estar sendo 

posto em segundo plano por conta das inúmeras desavenças surgidas no 

relacionamento entre os irmãos, possivelmente por questões financeiras, 

sendo chegada a hora de cada um dos filhos repensar a conduta com 

vista a buscar efetivamente o que for de melhor para os pais.Porém, como 

já dito, especificamente quanto ao pedido de remoção da curadora 
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anteriormente nomeada, entendo não haver nos autos elemento fático 

suficiente para me convencer do desacerto do que fora acordado entre 

as partes apenas 01 dia antes de ter sido formulado o pedido de fls. 

290/293, razão pela qual hei por bem indeferi-lo.Sem prejuízo, determino 

que a equipe técnica do Juízo elabore, em 05 dias, relatório 

circunstanciado com o escopo de se saber se está sendo cumprido na 

íntegra o acordo de fls. 30 dos autos código 267303, devendo ser 

indicado o responsável pelo descumprimento em caso negativo. Às 

providências. Tangará da Serra-MT, 21 de dezembro de 2017.Anderson 

Gomes JunqueiraJuiz de Direito plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257774 Nr: 23007-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNGDS, LTN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte autora aportou petitório 

às fls. 84/86, pugnando pela manutenção da internditanda no Centro de 

Tratamento Feminino Rosa de Saron.

Todavia, é importante dizer que no relatório informativo do referido Centro 

de Tratamento Feminino aportado à fl. 87, relatou o seguinte:

“(...) tendo em vista o período longo da institucionalizada, e considerando 

os prejuízos advindos deste, deverá ser desligada da unidade aos cinco 

de janeiro de dois mil e dezoito em que deverá ser acompanhada por um 

familiar.

(...) deverá seguir com a manutenção do tratamento em modelo 

ambulatorial em Centros de Atenção Psicossocial-CAPS.”

Desse modo, em atenção ao referido relatório do Centro de Tratamento 

Feminino em que a interditanda se encontra internada, inexistem motivos a 

subsistirem a permanência da mesma internada.

Posto isso:

I – INDEFIRO o petitório de fls. 84/86, tendo em vista a inexistência de 

documentos que motivem a permanência da interditanda internada.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267534 Nr: 30323-44.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAM, DEBORA RODRIGUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.Cite-se a 

parte requerida para apresentar contestação no prazo legal.Às 

providências. Tangará da Serra-MT, 20 de dezembro de 2017.Anderson 

Gomes JunqueiraJuiz de Direito plantonista

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 147868 Nr: 7702-29.2012.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, MVGDS, MGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAPELEIRO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 189, PROCEDA a Sra. Gestora Judiciária 

com o necessário, a fim de realizar a devolução dos valores bloqueados 

nos autos.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260580 Nr: 25255-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES - 

OAB:13.934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261777 Nr: 26172-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DKDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 
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advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o apensamento do presente feito 

aos autos tombados sob o cód. 262148.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263223 Nr: 27142-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES - 

OAB:13.934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

pretendido pela parte requerente, reduzindo a pensão alimentícia devida 

pelo requerente Pericles Almerio Gomes Lopes aos filhos Camilli Celina 

Gomes Lopes e Arthur José Grisoste Gomes Lopes para a quantia 

equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, no 

valor atual de R$ 562,20 (quinhentos sessenta e dois reais e vinte 

centavos), a ser pago mensalmente pelo requerido, à partir da 

citação.DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de 

conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do 

requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º, do CPC).Caso não haja acordo 

entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264498 Nr: 28082-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRACILDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I – Defiro os benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98).II - 

CONCEDO a guarda provisória da menor Maria Eduarda Arruda Neves em 

favor da Sra. Iracilda de Arruda, ora requerente, sem prejuízo de 

revogação a qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.Expeça-se o competente termo de guarda 

provisória da menor em favor da requerente.III – Intime-se a parte autora, 

por intermédio de seus procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, aporte aos autos maiores informações do requerido (RG, CPF, 

filiação e outros) para que seja realizado buscas de endereço junto aos 

sistemas Infoseg, Bacen e SIEL.IV – Intime-se a equipe técnica do juízo, na 

pessoa da psicóloga Valéria Clementina Martinazzo e assistente social, 

Angela Raquel dos Santos, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

procedam com a realização de estudo psicossocial na residência da 

requerente, a fim de verificar a atual situação da criança Maria Eduarda 

Arruda Neves.Em seguida, venham-me os autos conclusos.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266173 Nr: 29280-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSM, FGDMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALLA BONA - 

OAB:OAB/MT 22482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 04/07.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A divorcianda voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Fernanda 

Guimarães de Melo.

Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil da comarca 

de Progresso/MT, para que proceda com a competente averbação.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º, do CPC.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266215 Nr: 29307-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270074 Nr: 1122-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:16316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I - DEFIRO a tutela de urgência requerida nos autos, ante o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, 

DETERMINANDO que a requerida Talita Mara do Carmo Diniz se abstenha 

de impedir o período de convivência do genitor, ora requerente, com as 

filhas Ana Julia Diniz Fiori e Ana Clara Diniz Fiori, conforme o acordo 

entabulado entre as partes, sob pena de aplicação de multa diária no valor 

de 01 (um) salário mínimo.II - Intime-se a equipe técnica do juízo, na pessoa 

da psicóloga Valéria Clemetina Martinazzo e assistente social, Angela 

Raquel dos Santos, para que procedam com a realização de estudo 

psicossocial na residência da requerida, a fim de verificar a atual situação 

das crianças e os motivos do descumprimento do acordo judicial, no prazo 

de 05 (cinco) dias.III - Designe-se data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.IV - Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de conciliação (art. 695, § 2º, do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º, do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º, do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126422 Nr: 5335-03.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMDM, TAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO NUNES DOURADO - 

OAB:30567/BA

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, decreto a prisão 

civil do executado Eudaldo Mendes de Miranda, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, caso não comprove o pagamento no ato da prisão, devendo o 

mesmo ser advertido de que, o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 2º do artigo 733 do 

CPC).Remetam-se os autos para atualização do débito, observando-se o 

que prescreve a Súmula 309, do STJ: “O débito alimentar que autoriza a 

prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo”.Após, Expeça-se mandado de prisão civil, devendo o 

executado ficar separado dos demais presos.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149816 Nr: 9806-91.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDS, JVSDS, ZLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente pessoalmente e seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Decorrido prazo, certifique-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157667 Nr: 6258-24.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCB, DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171246 Nr: 12690-25.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRM, CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA COSTA LEITE - 

OAB:MT 9066, DANIELA FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, EULIENE 

ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Vistos.

Não obstante o requerimento de fls. 81/82 para revogação do mandado de 

prisão civil expedido em face do executado, utilizando-me das razões já 

devidamente consignadas, mantenho a decisão de fls. 24/25.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 187424 Nr: 4547-13.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADA, LADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que considerando o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, 

impulsiono estes autos às partes, para requererem o que de direito, no 

prazo legal, ressaltando que no caso de inércia os autos serão remetidos 

ao arquivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188063 Nr: 5027-88.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDJR, JFR, FMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido FLORA MARIA DE 

JESUS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito, para comparecerem à audiência designada, 

para PRESTAR(EM) DEPOIMENTO PESSOAL, importando a ausência do 

autor em extinção e arquivamento do processo e da requerida em 
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confissão e revelia. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA AUDIÊNCIA: A 

audiência será de Conciliação, Instrução e Julgamento e se realizará no 

dia 04/04/2018, às 15:30 horas, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos. DESIGNO a audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para a data de 04/04/2018, às 15h30min.Intimem-se as partes 

pessoalmente para comparecerem a audiência acima designada, 

consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa à depor, 

ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos 

contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 450, do CPC.Consigno 

que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme dispõe o art. 455, do CPC.A intimação das testemunhas só será 

feita judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas no 

art. 455, § 4º do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 18 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196373 Nr: 11974-61.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR LUIZ VICENSI, ANDRE VINCENSI, LAZARO 

MOISES VINCENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALDAIR VINCENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor do ofício de fls. 78/81, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora para providências no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207027 Nr: 20581-63.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCB, DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Francisco Meira 

Silva - OAB:11.811

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207865 Nr: 283-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCB, DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Francisco Meira 

Silva - OAB:11.811

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209564 Nr: 1701-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRAB, AADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 3.659-A

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209566 Nr: 1705-26.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRAB, AADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 3.659-A

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 226068 Nr: 15086-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMFM, WBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 a) JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo 

em relação ao adolescente Wancley Borges Mattei, com fundamento no 

artigo 2º, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c. 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda do 

objeto e do interesse de agir.b) HOMOLOGO por sentença, e para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a remissão concedida pelo 

Ministério Público ao adolescente Edward Macoy Felix Messias, na forma 

do art. 126 c/c o § 1º, do art. 181 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Sentença publicada em audiência. As partes desistem do 

prazo recursal.Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263225 Nr: 27146-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A
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 Certifico, ante o teor da petição de fls. 24/25, que nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266532 Nr: 29508-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉLCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 avídicos provisórios merece parcial acolhimento, posto que não há 

demonstração da remuneração percebida pelo requerido.Posto isso, 

ARBITRO alimentos gravídicos no patamar de 01 (um) salário mínimo 

vigente, equivalente atualmente a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete 

reais), a ser pago mensalmente pelo requerido, à partir da citação, através 

de depósito bancário, Caixa Econômica Federal, agência 2086, op. 013, 

conta poupança 00017180-4.Designe-se data para realização da 

audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.Cite-se a parte requerida (CPC, art. 

247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça 

à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) 

Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas da lei de alimentos, desta forma, venham-me os autos conclusos 

para designação de conciliação, instrução e julgamento.Ciência ao 

Ministério Público.Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270074 Nr: 1122-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:16316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 17/18, que designo o dia 

13/04/2018 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Kamila Tayane Padilha

Estagiária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267596 Nr: 30360-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLY EICH ALVES, AYRTON FREITAS REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065

 Ante o exposto, defiro a tutela postulada para determinar:a)que seja 

devolvido à parte autora o CRV do veículo dado como pagamento parcial 

do novo carro comprado;b)que a 3ª requerida suspenda a cobrança das 

parcelas vincendas do financiamento;c)que as requeridas se abstenham 

de negativar o nome da parte autora.Anoto que desde já fica imposta multa 

diária de R$ 200,00 para o descumprimento de qualquer uma das 

obrigações acima impostas, ficando em qualquer caso limitada a multa por 

agora a R$ 30.000,00.Expeça-se o necessário para que esta decisão seja 

cumprida ainda no período do recesso.Encerrado o período de recesso, 

deverá o processo ser regularmente distribuído, sendo que o feito então 

deverá ir concluso ao juiz titular para que sejam ordenados os demais atos 

(designação de audiência de tentativa de conciliação, citação e intimação, 

etc). Às providências. Tangará da Serra-MT, 20 de dezembro de 

2017.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262689 Nr: 26714-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. MATIAS PEREIRA, MATHEUS MATIAS 

PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 624,58 (seiscentos e vinte e quatro 

reais e cinquenta e oito centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça MAURICIO GRECO SORROCHE, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145629 Nr: 5322-33.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARFRIG FRIGORIFICO E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:10766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENICIO - 

OAB:20.047 OAB-SP, BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - 

OAB:131.896-SP

 Certifico que, conforme decisão de fl. 212-212/v, intimo a parte executada 

para, no prazo de 15 ( quinze ) dias pagar o débito, referente aos 

honorários sucumbenciais. Fica a parte Executada advertida que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado o 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151612 Nr: 195-80.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, AGROPECUARIA 

GERMINARE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:OAB/MT 4.575
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 Certifico que, intimo a parte executada através de seu advogado, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Termo de Penhora e 

Depósito de fl. 124.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 183123 Nr: 1154-80.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA, EDINEY 

RODRIGUES, MARIA APARECIDA DETUMIN BUENO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18.714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Certifico que, intimo a parte executada através de seu advogado, para se 

manifestar acerca do Termo de Penhora e Depósito de fl. 179, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267159 Nr: 30031-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA, PAULO MOACIR 

ZIMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRIA TEREZINHA SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o advogado da parte autora, para efetuar o 

pagamento de custas referente ao DISTRIBUIDOR/CONTADOR não 

oficializado o valor de R$ 41,40 (quarenta e um reais e quarenta 

centavos), depositando na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos - CPF: 238.698.799-04, 

enviando o comprovante via petição, bem como, para efetuar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 36,74 (trinta e seis reais e 

setenta e quatro centavos), em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos, tudo no prazo de 5 (cinco) dias. Informo ainda, que caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, a deprecata será devolvida, em 

conformidade com o que determina o art. 393 da CNGC, que dispõe: "Os 

Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 55059 Nr: 4641-73.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985, JULIANO RICARDO SCHMITT - 

OAB:20.875-SC

 Certifico que, intimo a parte executada através de seu advogado, para se 

manifestar acerca do Termo de Penhora e Depósito de fl. 229, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62611 Nr: 4119-12.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER CAETANO DURAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 62611.

Natureza: Ação de indenização.

Autor: Vagner Caetano Duran.

Requerido: Banco Bradesco S/A.

 Vistos,

 Trata-se de indenização por danos materiais e morais proposta em 06 de 

julho de 2007 por Vagner Caetano Duran, em desfavor de Banco 

Bradesco S/A, devidamente qualificados no encarte processual.

Alegou a parte autora, em resumo, que alguns cheques recebidos 

decorrente da venda de bens móveis foram devolvidos por insuficiência 

de fundos.

 Seguiu narrando que ao se dirigir até a instituição financeira requerida a 

pedido dela, obteve a informação de que a conta corrente nº 024228 não 

teria sido aberta pelo proprietário da empresa, Sr. Jones Márcio Dorneles 

Fontella, mas provavelmente por Sandro M. da Silva, que supostamente 

teria se passado por proprietário ou representante da empresa J. M. D. 

Fontella Produções Musicais.

Relatou que a instituição financeira requerida quitou os cheques 

devolvidos no valor de R$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinquenta reais), 

sendo que os demais, no montante de R$ 26.065,00 (vinte e seis mil e 

sessenta e cinco reais), foram cancelados.

Salientou o requerente que o demandado já havia reconhecido o erro ao 

pagar os cheques devolvidos, não havendo justificativa para não 

proceder desta forma quanto aos demais, ressaltando que a negligência 

da parte requerida deu causa à situação.

Por conta disso, discorreu acerca da responsabilidade objetiva da parte 

requerida e pugnou pela condenação desta ao pagamento de indenização 

por danos materiais e morais, além das custas processuais e honorários 

advocatícios.

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 23/44.

A inicial foi despachada às fls. 52, oportunidade em que foram deferidos 

os pedidos de inversão ao ônus da prova e os benefícios da justiça 

gratuita.

Devidamente citada, a instituição financeira requerida apresentou 

contestação às fls. 59/83, alegando que o autor não apresentou 

comprovante do suposto negócio que efetuou com o Sr. Sandro M. da 

Silva, afirmando que Sandro M. da Silva e Joni Marcio Dornelles Fontella 

sempre estiveram ligados, sendo que o primeiro era proprietário do Estúdio 

Águas Nativas e o segundo era contrabaixista em tal estúdio, sendo sócio 

de fato.

 Aduziu que o autor já gravou um CD no citado estúdio, configurando que 

Sandro, Joni e Vagner formavam uma sociedade de fato, ante a estreita 

ligação entre as partes.

 Relatou que no dia 26.03.2006, o Sr. Sandro veio a óbito, sendo que dias 

depois o autor procurou a instituição financeira requerida com o fito de 

reembolsar o valor dos cheques, sendo que por sua mera liberalidade, 

ressarciu esses cheques, repassando-lhe em dinheiro os valores 

constantes nas cártulas.

Aduziu, ainda, semelhança entre o escrito nos cheques e a solicitação de 

reembolso elaborada a próprio punho pelo autor, pleiteando a realização 

de perícia grafotécnica nos documentos, alegando, preliminarmente, a 

ilegitimidade ativa do autor, pleiteando a extinção do processo por 

ausência de uma das condições da ação, ante a inexistência de endosso 

nos cheques nominais a terceiros.

 No mérito, fez ponderações acerca da aventura jurídica, indício de 

existência de fraude, inexistência da prova da ocorrência de dano e de 

culpa do banco requerido, bem como impugnou os documentos juntados 

pelo autor, buscando a caracterização de má-fé por parte do autor.

Por fim, pleiteou a expedição de ofício ao JUCEMAT – Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso -, com o fito de colacionar aos autos o contrato 

social e alterações referentes à empresa J. M. D. Fontella Produções 

Musicais.

Às fls. 104/116 a contestação foi impugnada.

 Às fls. 119 foi designada audiência preliminar, a qual restou inexitosa às 

fls. 133/134.

Às fls. 135/138 o feito foi saneado, oportunidade em que foi determinada a 
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expedição de ofício à JUCEMAT para que fosse apresentada a cópia do 

contrato social e alterações da empresa J. M. D. Fontella Produções 

Musicais, a apresentação do contrato de abertura de conta corrente da 

referida empresa, bem como foi indeferido o pedido de perícia 

grafotécnica.

 Às fls. 146 a parte requerida informou que o contrato de abertura de 

conta corrente não foi localizado.

Às fls. 150/151 a parte autora pugnou pela aplicação da penalidade de 

confissão em relação ao contrato de abertura de conta corrente.

 Às fls. 153/155 foi apresentada a cópia do requerimento de empresário 

pela JUCEMAT.

Às fls. 156/157 e fls. 158/159 as partes se manifestaram acerca dos 

documentos apresentados pela JUCEMAT.

 Às fls. 160/163 foi proferida sentença de extinção sem resolução de 

mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva, a qual foi anulada pelo 

acórdão de fls. 254/258.

Às fls. 263/264 a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

 Às fls. 265 foi determinada a expedição de ofício à JUCEMAT para que 

fosse apresentada a cópia do contrato social e alterações da empresa J. 

M. D. Fontella Produções Musicais, sendo que a JUCEMAT informou às fls. 

269/272 que o único ato registrado é o requerimento de empresário já 

apresentado.

 Às fls. 275/276 e fls. 277 as partes se manifestaram acerca da resposta 

ao oficio apresentada pela JUCEMAT.

 Às fls. 278/281 foi determinada a intimação das partes para apresentação 

de memoriais finais, sendo expressamente advertidas de que este Juízo 

estava dando por encerrada a fase probatória, intimando as partes para 

fins recursais, sendo oportuno anotar que autor e réu concordaram com o 

encerramento da instrução, uma vez que não se insurgiram.

Às fls. 282/286 vieram as alegações finais pela parte autora e às fls. 

291/292 pela parte requerida.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

 Não havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo a 

decidir, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência 

esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

A parte autora pretende a condenação da parte requerida em indenização 

por danos morais e materiais em razão da negligência na abertura da 

conta bancária da empresa J.M.D. Fontella Produções Musicais, por 

pessoa não pertencente ao quadro societário da empresa, o que culminou 

no cancelamento de cheques por ela emitidos.

Assim, a parte autora defende que a parte requerida deve ser 

responsabilizada pelos valores que deixou de receber com o 

cancelamento dos cheques, além do abalo moral que experimentou, pois 

grande parte dos cheques haviam sido repassados a terceiras pessoas 

para pagamento de dívidas e acabou sofrendo constrangimento pela falta 

de pagamento das cártulas.

A parte requerida confirmou em sua contestação que os cheques 

cancelados foram emitidos por Sandro M. da Silva. Todavia, sustentou que 

existia uma sociedade de fato entre Sandro M. Silva e Joni Marcio 

Dornelles Fontella, representante da empresa J.M.D. Fontella Produções 

Musicais.

Pois bem. Ainda que restasse comprovada a sociedade de fato entre Joni 

Marcio Dornelles Fontella e Sandro M. Silva, isso não o tornava 

representante da pessoa jurídica, tanto que ao perceber a falha, a parte 

requerida efetuou o cancelamento das cártulas.

 Portanto, a parte requerida não desincumbiu de seu ônus de provar que a 

falha na prestação de serviço inexistiu. Ao contrário, sequer possuía em 

seu arquivo o contrato de abertura de conta corrente, conforme 

informação de fls. 147, a fim de comprovar que adotou todas as cautelas 

necessárias quando da abertura da conta corrente.

Com efeito, a comprovação do defeito na prestação de serviço não resulta 

automaticamente no dever de indenizar, sendo necessária ainda a 

demonstração do nexo causal entre o dano experimentado pelo 

consumidor e o vício ou defeito no serviço, ficando dispensada a 

comprovação da culpa por se tratar de relação de consumo, conforme 

preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, o cancelamento das cártulas que a parte autora havia 

recebido como forma de pagamento decorrente de uma transação havida 

entre com o Sr. Sandro M. da Silva não gera a obrigação do banco sacado 

pagar pelo valor representado na cártula, pois “(...) é inegável que o 

sacado não tem nenhuma obrigação cambial, não garante o pagamento, 

não aceita (art. 6º), não endossa (art. 18, § 1º) e não avaliza (art. 29) o 

título (...) ”.

 A propósito, Waldo Fazzio Júnior ensina que:

 “Obriga-se pessoalmente quem assina cheque como mandatário ou 

representante, sem ter poderes para tal, ou excedendo os que lhe foram 

conferidos. A falta de poderes de mandato ou excesso de poderes, de 

quem emite ou endossa o cheque, não obriga o representado, mas o que 

assinou.

Toda pessoa que apuser sua assinatura em um cheque, como 

representante de outra pessoa, quando, de fato, não tinha poderes 

suficientes para tanto, fica obrigada em virtude do cheque. Pagando-o, 

tem os mesmos direitos daquele em cujo nome assinou” (Manual de direito 

comercial. 17. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016. P. 354).

Assim, a responsabilidade pelo pagamento das cártulas é de quem 

assinou as cártulas, ou seja, do Sr. Sandro M. da Silva, não podendo a 

parte requerida ser responsabilizada pelo pagamento dos cheques, ainda 

que tenham sido cancelados, não existindo, segundo meu convencimento, 

nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço pelo Banco 

requerido e a inadimplência do Sr. Sandro, que foi quem adquiriu os bens 

da parte autora.

 Ademais, a simples emissão de cheques não garante o pagamento da 

quantia determinada na cártula, pois é necessária a provisão de fundos na 

conta bancária para sua compensação, de modo que a parte autora não 

tinha plena garantia que, mesmo se não tivesse ocorrido a falha na 

prestação de serviço pela parte requerida, os cheques seriam 

efetivamente compensados.

 Tanto isso é verdade que os primeiros cheques apresentados para 

compensação foram devolvidos por insuficiência de fundos.

Nessa mesma linha de ideias, se mostra incabível a condenação da parte 

requerida em indenização por danos morais, pois, conforme alhures já 

registrado, a pessoa que assinou os cheques é quem está obrigado a 

responder por eventuais danos causados com sua conduta ilegal.

 Ademais, as frustrações e angústias relatadas pela parte autora se 

deram em razão do inadimplemento e não diretamente pelo fato das 

cártulas terem sido canceladas pela parte requerida, tanto que se o Sr. 

Sandro tivesse saldado a dívida por outros meios, as decepções 

experimentadas, em tese, pela parte autora não teriam ocorrido, o que, por 

si só, já afasta o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano 

moral alegado.

 De todo modo, é necessário registrar que para a caracterização dos 

danos morais, mister se faz a demonstração inequívoca de ofensa 

anormal que atinja a dignidade e dos direitos da personalidade do 

indivíduo, como a honra, a intimidade e a vida provada.

 Neste contexto, oportuno são os ensinamentos do doutrinador Sérgio 

Cavalieri Filho, in verbis:

“[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos”. (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– 

São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

In casu, é de se convir que o cancelamento dos cheques pela parte 

requerida, não se revela suficiente para gerar ofensa aos direitos da 

personalidade ou transtornos capazes de abalar o cotidiano da parte 

autora a ponto de conceder indenização por dano moral.

 Não se nega os incômodos sofridos pela parte autora, no entanto, estes 

não ultrapassaram o mero dissabor.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

condenando a parte autora, a título de sucumbência, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Civil.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.
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P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117712 Nr: 7712-78.2009.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA INEZ MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Autos nº: 117712.

Vistos,

Agrocat Comércio e Representações de Produtos Agropecuários Ltda 

interpôs embargos de declaração contra a decisão de fls. 386/387 

alegando ter havido obscuridade.

 A parte embargante/executada se manifestou às fls. 400/403, 

sustentando, em síntese, a inexistência dos vícios apontados.

É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos eis que interpostos dentro do prazo previsto pelo 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certidão de fls. 398.

 No entanto, no mérito, deixo de acolhê-los, por não haver, na decisão de 

fls. 386/387, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material 

a ser sanado, mas sim inconformismo da parte embargada/exequente.

 Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade, 

mas tão somente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1022 do CPC, 

vícios estes inexistentes na citada decisão embargada.

Nesse sentido, colhe-se algumas ementas das jurisprudências do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono 

entendimento acerca do tema, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado.” 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges).”

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - DESPROVIDO. Para 

que sejam cabíveis os embargos de declaração, mister se faz observar os 

requisitos elencados no art. 535, do CPC, quais sejam: omissão, 

contradição ou obscuridade eventualmente contidas na decisão. Ainda é 

admitido, o declaratório para corrigir eventual erro material. O julgador não 

está obrigado a discorrer sobre todas as teses da defesa, bastando para 

tanto, que o faça de forma fundamentada e motivada, a teor do que dispõe 

o art. 93, inc. IX, da CF, o que de fato o ocorreu. Estando ausentes os 

requisitos ensejadores elencados no art. 535, do CPC, não há como 

acolher a pretensão do recorrente, devendo ser desprovido, sob pena de 

reexaminar matéria já decidida. (Embargos de Declaração nº. 3276. Ano 

2012. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Registro que não existiu erro material por parte deste juízo ao determinar 

que a parte embargada arcasse com o pagamento do valor dos honorários 

periciais. Ao contrário, a decisão foi proferida em consonância com o que 

dispõe o art. 429 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à 

parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o 

documento.

Assim, de acordo com o dispositivo acima, tratando-se de impugnação de 

documento relativo à sua autenticidade, em especial quanto à assinatura, 

quem juntou o documento é quem deverá provar que a assinatura ou sua 

confecção são autênticas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

FALSIDADE DE ASSINATURA ARGUIDA NO FEITO EXECUTÓRIO - 

POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - QUESTÃO ARGUIDA 

NO PRAZO DO ART. 738 DO CPC - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ÔNUS DA 

PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - ART. 389, INCISO II, CPC - 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A falsidade de assinatura pode ser arguida no processo de 

execução ou via embargos à execução, e se for suscitada no prazo do 

art. 738 do CPC não cabe falar em preclusão. Por força de disposição 

expressa do art. 389, inciso II, do CPC, o ônus da prova é daquele que 

produziu o documento do qual se questiona a assinatura. Em agravo de 

instrumento não há condenação em custas”. (TJMT. AI 46053/2015, Des. 

Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA - 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - 

ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – CPC, ART. 

389, INC. II – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ônus da prova incumbe à parte 

que produziu o documento, quando se tratar de contestação de 

assinatura; mesmo quando a prova pericial tenha sido determinada de 

ofício pelo Juiz (art. 389, inc. II, CPC). 2 - O adiantamento dos honorários 

periciais é realizado pela instituição financeira, a qual foi responsável pela 

produção do suposto contrato que a agravada teria assinado como 

avalista”. (TJMT. AI 45931/2015, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).

Por essa mesma razão, foi consignado na decisão de fls. 386/387 que a 

ausência de adiantamento dos honorários periciais pela parte embargada, 

que é quem produziu o documento impugnado, acarretará na preclusão da 

produção da prova.

 Assim, rejeito os embargos de declaração de fls. 389/397, por inexistir os 

vícios apontados pela parte embargada/exequente.

 Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 19 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147845 Nr: 7679-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO VERSI SEQUINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE SOARES CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/MT 3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, ALEXANDRINA JULIANA CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que, intimo a executada através de seu advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Termo de Penhora e Depósito 

de fl. 589.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163543 Nr: 700-37.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no centro desta cidade, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 167610 Nr: 7820-34.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS VETTORELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Costa Nicolino - 

OAB:12.900

 Certifico que, tendo em vista que o endereço encontrado em pesquisa 

junto ao SIEL é o mesmo informado na inicial, intimo a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 229692 Nr: 18207-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DO NASCIMENTO IZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a petição de fls. 51/52, por intermédio da 

qual a parte autora pugna pela devolução do mandado, informo que antes 

do referido petitório o mandado de busca, apreensão e citação já havia 

sido distribuído à oficial de justiça GISLIANE PEREIRA ALEXANDRE, a qual 

empreendeu várias diligências para o seu cabal cumprimento, tendo, no 

entanto, todas elas restado infrutíferas. Certifico, ainda, que em razão das 

diligências realizadas, a referida oficial solicitou o pagamento de 

complementação de diligências no importe de R$ 367,40 (trezentos e 

sessenta e sete reais e quarenta centavos), conforme certidão de fl. 50. 

Desse modo, intimo a parte autora para efetuar o pagamento da 

complementação de diligência, no montante de R$ 367,40 (trezentos e 

sessenta e sete reais e quarenta centavos), mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266230 Nr: 29323-09.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE BEATRIZ BORSATO FROIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DESENVOLVIMENTO URBANO - BRDU 

SPE TANGARA DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER MARIANO GONÇALVES - 

OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 266230.

 Vistos,

 Trata-se de ação de rescisão contratual e restituição de valores proposta 

por Aline Beatriz Borsato Froio em face de BRDU SPE Tangará da Serra 

LTDA, ambos já qualificados.

 Alega a parte autora, em resumo, que no dia 11 de janeiro de 2017 

celebrou um Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de 

Imóvel e Outras Avenças com a parte requerida para aquisição do lote 12, 

quadra 11, com área de 318,17 m², logradouro Almeida Das Sibipirunas, 

pelo valor total de R$ 74.510,63 (setenta e quatro mil, quinhentos e dez 

reais e sessenta e três centavos).

 Seguiu narrando que a forma de pagamento se deu por uma entrada no 

valor de R$ 2.895,00 (dois e oitocentos e noventa e cinco reais), dividida 

em 03 (três) vezes, no qual as duas primeiras parcelas foram no valor de 

R$ 1.010,00 (um mil e dez reais) e a terceira na quantia de R$ 875,00 

(oitocentos e setenta e cinco reais), e o restante do valor parcelado em 

120 vezes na quantia de R$ 999,63 (novecentos e noventa e nove reais e 

sessenta e três centavos), tendo sido pago até o momento 09 (nove) 

parcelas.

Relata que pagou o valor de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta 

reais) à titulo de serviço de corretagem, bem como IPTU, mesmo sem estar 

na posse do bem.

 Aduz que passa por um momento muito delicado em sua vida pessoal, 

tendo em vista que sofre de depressão, bem como se separou 

recentemente, e como não trabalha desde o ano de 2015 (ano de 

nascimento de sua filha), viu se obrigada a ir morar com sua mãe, tendo 

como subsidio somente a pensão paga pelo pai de sua filha.

Todavia, mesmo com as adversidades, a requerente conseguiu honrar 

com as parcelas e taxas impostas para o pagamento, porém não tem mais 

condições de prosseguir o pagamento das parcelas referente à aquisição 

do imóvel.

Segue narrando que no momento da pactuação do negócio, a requerida 

deixou de averiguar algum meio de garantia para a efetivação do negócio, 

bem como alega ter sido enganada, visto que pagou uma taxa no valor de 

R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) à titulo de serviço de 

corretagem, mas em nenhum momento precisou de corretor de imóvel, 

visto que a realização do negócio jurídico se deu diretamente com a 

empresa requerida.

Desse modo, alega a requerente que tentou de forma amigável junto a 

empresa requerida a devolução dos valores. Contudo, ocorre que a 

requerida exige cobranças abusivas de várias penalidades que absorve 

quase todo o valor pago pela autora, e ainda comunicou que o saldo 

remanescente seria pago de forma parcelado.

 Por fim, relata que até o momento já desembolsou a quantia total de R$ 

13.641,67 (treze mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e sete 

centavos).

 Diante o exposto, requer a parte autora a antecipação da tutela, em sede 

liminar, para que seja declarada a rescisão do contrato, a suspensão da 

cobrança das parcelas do contrato, bem como que a parte requerida se 

abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de fixação de astreintes no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais).

 Por fim, pede a inversão do ônus probante e pugna, pelos benefícios da 

gratuidade de justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 16/69.

 É o necessário à análise e decisão.

 No que tange à antecipação de tutela, pleiteada em sede de liminar, 

cumpre-me pontuar que as tutelas sofreram diversas alterações e 

inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 

16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte autora requer a concessão da tutela de urgência de forma 

incidental, consistente no pedido de antecipação de tutela para que seja 

declarada a rescisão contratual, determinada a suspensão do pagamento 

das parcelas, bem como que a requerida se abstenha de enviar o nome da 

autora aos órgãos de proteção ao crédito.

 O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para 

a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24)

 Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 In casu, apesar de plausível a narrativa inicial, não restou conferida a 

verossimilhança das alegações, sendo certo que, embora a parte autora 

tenha declarado que ao assumir a presente obrigação estava 

emocionalmente fragilizada, não há indícios de que fora coagida a celebrar 
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o contrato de compra e venda com a requerida.

 Além disso, entendo que o princípio do pacta sunt servanda deve ser 

observado nesta fase de cognição sumária, não havendo razoabilidade na 

pugnada rescisão liminar do contrato, que até ares de irreversibilidade 

teria.

 Portanto, entendo que não faz presente a aparência do bom direito e o 

perigo de dano necessário para a antecipação dos efeitos da tutela para 

os fins pretendidos.

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, diante a ausência 

dos requisitos autorizadores da medida.

 Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 14h30min, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Concedo a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos moldes 

ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Por fim, indefiro o ônus de prova por estar ausente a verossimilhança e 

também não estar demonstrada a hipossuficiência técnica.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 19 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173684 Nr: 15446-07.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENO GOERCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. MORANO ROSA MARCENARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 Autos nº: 173684.

 Vistos,

 Às fls. 76/77 o patrono da parte Requerida requereu a fixação dos 

honorários advocatícios pelos serviços prestados nestes autos, de 

acordo com a tabela da OAB, no valor de R$ 7.040,40, correspondente a 

08 URH, devendo ser pago pelo Estado.

Pois bem.

Compulsando aos autos verifico que, em fls. 35, o colega que me 

antecedeu nestes autos nomeou o advogado Geovani Luiz Munari 

Lothammer para patrocinar a causa em favor da parte Requerida.

Assim, tendo o referido advogado cumprido com suas atribuições, é de 

seu direito o recebimento de honorários advocatícios pelo serviço 

prestado, haja vista que não se pode exigir deste profissional trabalho 

gracioso.

Portanto, levando-se em consideração o trabalho exercido pelo patrono da 

Requerida, bem como por se tratar de uma ação cível em procedimento 

ordinário, fixo os honorários advocatícios, de acordo com tabela 

organizada pela OAB, no valor de R$ 7.040,40 (sete mil, quarenta reais e 

quarenta centavos), a ser pago pelo Estado.

Isto posto, expeça-se o necessário.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 19 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267404 Nr: 30199-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON ALEX WISNIEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 267404.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 ”AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pela 

notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de 

recebimento (fls. 23 e fls. 23- Vº).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.
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Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267694 Nr: 30398-83.2017.811.0055

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELLE ELOISE SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ROSSI DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar este 

mandamus, determinando, por conseguinte, sua remessa ao Juízo de uma 

das Varas Especializadas de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, 

com as formalidades de estilo.Intime-se e cumpra-se com a necessária 

urgência.Às providências. Tangará da Serra-MT, 21 de dezembro de 

2017.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito plantonista

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131240 Nr: 941-16.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIDES DAL CORTIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a(s) contestação(ões) retro é(são) tempestiva(s), sendo 

assim, à decisão de fls. 99, intimo a parte autora para que, no prazo legal, 

se manifeste acerca da aludida contestação, devendo se pronunciar 

expressamente a respeito da convalidação das provas já produzidas, 

sendo certo que o silêncio será interpretado como concordância. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 266545 Nr: 29512-84.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONÇALVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 29512-84.2017 (Cód. 266545)

 VISTOS, ETC.

Inicialmente, mister esclarecer que a Constituição Federal estabelece a 

competência dos Juízes Federais. Nas ações em que figurar como parte 

autarquia federal, a regra geral é a do ajuizamento em Vara Federal 

situada na localidade onde está a respectiva sede ou sucursal, conforme 

o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e os artigos 94 e 100, alíneas 

'a' e 'b', ambos do Código de Processo Civil.

Entrementes, com o intuito de facilitar o acesso à justiça, a Constituição 

Federal, excepcionalmente, conferiu ao segurado a faculdade de propor a 

ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social no foro do seu domicílio, 

ainda que perante a Justiça Estadual, se a Comarca não for sede de Vara 

Federal (art. 109, § 3º).

Assim, o segurado que tem domicílio em Comarca que não é sede de Vara 

Federal tem três opções para ajuizamento de ação previdenciária, 

segundo interpretação jurisprudencial e à vista do contido no § 3º do 

artigo 109 da Constituição, a saber: 1- o Juízo estadual da comarca de seu 

domicílio; 2- o Juízo Federal com jurisdição sobre o seu domicílio ou, ainda, 

3- as Varas Federais da Capital do Estado-membro (STF, Tribunal Pleno, 

RE n.º 293.246/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU, Seção I, de 16-08-2001; 

Súmula n.º 689 do STF; Súmula n.º 08 deste TRF da 4ª Região).

Com o advento da Resolução nº 21 de 9 de junho de 2015, do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, a qual autorizou a criação e instalação de 

Unidades Avançadas de Atendimento, bem assim a Resolução nº 36, da 

mesma corte, de 12 de novembro de 2015, que aprovou a criação da UAA 

no município de Tangará da Serra, com competência para processar e 

julgar ações previdenciárias e execuções fiscais, com data de instalação 

estipulada por meio da Portaria Presi 396, exarada no mesmo período, não 

há mais que se falar em competência delegada.

Em outras palavras, com a criação da Unidade Avançada de Atendimento 

da Justiça Federal cessou, na Comarca em que sediada, a competência 

por delegação das ações previdenciárias.

A respeito, na mesma data em que foi criada a UAA de Tangará da Serra, 

também foi publicado ato normativo estipulando a data da sua efetiva 

instalação, de modo que, quando do ajuizamento da presente demanda, já 

era de conhecimento notório a vinda da Unidade Avançada de 

Atendimento de Tangará da Serra, o que implica afirmar que este juízo é 

incompetente para o seu conhecimento e processamento.

Nesse sentido, colha-se escólio jurisprudencial do TRF da 4ª Região, 

senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. DECISÃO DENEGATÓRIA DE 

SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTALAÇÃO DE UNIDADE 

AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL NO MUNICÍPIO EM 

QUE A PARTE AUTORA É DOMICILIADA. Sendo o demandante residente e 

domiciliado na cidade em que houve instalação de Unidade Avançada de 

Atendimento (UAA), impõe-se remessa dos autos para o referido posto 

avançado da Justiça Federal, que detém a competência para processar e 

julgar o fei to. Precedentes desta Corte.  (TRF4, AG 

0002089-22.2015.404.0000, Sexta Turma, Relator Paulo Paim da Silva, D.E. 

29/06/2015)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INSTALAÇÃO DE UNIDADE 

AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL NO MUNICÍPIO EM 

QUE A PARTE AUTORA É DOMICILIADA. REMESSA DO PROCESSO PARA 

O JUÍZO COMPETENTE. Sendo o demandante residente e domiciliado na 

cidade em que houve instalação de Unidade Avançada de Atendimento 

(UAA), impõe-se remessa dos autos para o referido posto avançado da 

Justiça Federal, que detém a competência para processar e julgar o feito. 

Precedentes desta Corte. (TRF4, AG 0004112-38.2015.404.0000, Sexta 

Turma, Relator Hermes Siedler da Conceição Júnior, D.E. 29/10/2015)

Destarte, a competência absoluta para processar e julgar a demanda é da 

Justiça Federal, pois a ação foi ajuizada quando já instalada a UAA de 

Tangará da Serra.

Assim, tratando-se de incompetência absoluta, e, ainda, que as partes não 

ostentam condições que possibilitem a fixação da competência neste 

Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer da causa e apreciá-la e, 

por conseguinte, após preclusa a via recursal, determino a remessa dos 

autos ao d. Juízo competente.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150081 Nr: 10093-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BATISTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 155, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150380 Nr: 10433-95.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE, PEDRO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Execução FiscalProcesso nº 10433-95.2012 (Cód. 150380)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.[...]No caso concreto, ante a concordância do excepto, 

acolho a exceção e declaro a ilegitimidade passiva de Pedro Manoel da 

Silva para figurar no polo da demanda, devendo ser providenciada a sua 

exclusão.A despeito, vejamos o dispositivo legal aplicável, in verbis: Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando:(...) VI - verificar ausência de 

legitimidade ou de interesse processual; (...)Destarte, em conformidade 

com o art. 485, VI, do NCPC, declaro a ilegitimidade passiva de Pedro 

Manoel da Silva, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, em 

relação à ele.Proceda-se com as baixas e anotações 

costumeiras.Considerando a sucumbência do excepto, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I e III, do novo Código de Processo Civil, 

de modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico do excipiente, que fixo no percentual de 10% do proveito 

econômico, no caso metade do valor da causa, correspondente a R$ 

1.092,38, em razão do zelo e trabalho despendido pelo 

profissional.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.No mais, manifeste-se o 

exequente em prosseguimento.Às providências.Tangará da Serra/MT, 17 

de novembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162630 Nr: 14150-81.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DITOSA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação retro interposto é 

tempestivo. Outrossim, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

provimento 041/2016/CGJ intimo a parte autora/apelada para que, 

querendo, ofereça contrarrazões de apelação, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 176208 Nr: 18269-51.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMOLIN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSE DA SILVA - 

OAB:9053

 Processo n.º 18269-51.2014 (Cód. 176208)VISTOS, ETC.Por meio da 

petição de fls. 116/128 a parte executada postula a suspensão da 

presente execução, sob o fundamento de ter aderido ao parcelamento do 

débito junto à exequente e que tal circunstância ensejaria a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, do processo 

executivo fiscal, requerendo, ainda, o desbloqueio da importância constrita 

com a sua substituição pelo imóvel descrito nos autos.Intimada a 

exequente, pugnou pela manutenção da penhora, acentuando que o 

parcelamento da dívida não extingue a obrigação, bem como requereu a 

suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em 

virtude da causa de suspensão da exigibilidade dos créditos. Pois bem. 

Analisando os autos verifico que a executada aderiu ao parcelamento 

após ter sido realizada a penhora nos autos, assim, não há que se falar 

em liberação dos valores constritos, visto que nos casos em que o 

parcelamento ocorre em momento posterior à penhora, a jurisprudência do 

“ (...) De outro norte, no que atine ao pedido de substituição da penhora de 

dinheiro por bem imóvel, entendo que melhor sorte não lhe assiste. Isso, 

pois, o dinheiro precede quaisquer outros bens na gradação estabelecida 

na ordem de penhora, sendo medida prioritária, porquanto visa, 

primordialmente, resgatar a efetividade na tutela jurisdicional executiva, 

assegurando o juízo e viabilizando a satisfação da obrigação exequenda 

com maior celeridade.Ademais, importante acrescentar, que instada a 

exequente não anuiu com a substituição postulada, logo, estando o 

dinheiro no topo da ordem de preferência, este juízo não poderia preterir 

referida garantia legal, de maneira que INDEFIRO, igualmente, o pedido de 

substituição.No mais, defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido. 

Transcorrido o referido lapso temporal, intime-se a exequente para se 

manifestar em prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento. Às providências.Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 107786 Nr: 6468-51.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 176, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136096 Nr: 6322-05.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 188, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168397 Nr: 8933-23.2014.811.0055
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para apresentar no prazo de 15 

(quinze) dias, a guia completa do pagamento da complementação da 

diligência do Oficial de Justiça constante em fls. 50v dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178608 Nr: 20731-78.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA BLANCO GONSALES LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte requerida a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 202879 Nr: 16989-11.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA SOARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 257408 Nr: 22608-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA MENDONÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 262551 Nr: 26604-54.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA DE SOUZA NASCIMENTO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 26604-54.2017 (Cód. 262551)VISTOS, ETC.Cuida-se de 

Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória por Danos Materiais e 

Morais ajuizada por Keila de Souza Nascimento Pinheiro contra o Município 

de Tangará da Serra e ELN Gestão de Negócios Imobiliários 

Ltda.Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o 

seu processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Acerca do tema, 

ressai do entendimento jurisprudencial que o fato de figurar no polo 

passivo da demanda, pessoa jurídica de direito privado em litisconsórcio 

com pessoa jurídica de direito público, não constituiu óbice para a remessa 

dos autos ao Juizado da Fazenda Pública, vejamos: CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

CONTRA ENTE PÚBLICO EM LITISCONSÓRCIO COM PESSOA FÍSICA OU 

JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. O fato de haver 

litisconsórcio passivo entre ente público e pessoa física ou jurídica de 

direito privado não é circunstância capaz de, por si só, afastar a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciação 

da causa. A Lei Federal nº 12.153/2009, no seu art. 5º, não impossibilita 

ou restringe a ocorrência de eventual litisconsórcio passivo com pessoas 

diversas das elencadas no artigo. Precedentes. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ACOLHIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO 

SUSCITADO. (Conflito de Competência Nº 70075473264, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 

13/12/2017)Pelo exposto, ao DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo 

para processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, por 

conseguinte, determino que o feito seja redistribuído ao Juizado Especial 

desta Comarca.Proceda-se com as baixas e anotações 

estilares.Cumpra-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 19 de 

dezembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 266826 Nr: 29733-67.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PAULO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 e 311 do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de evidência e de 

urgência satisfativa.Por fim, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, 

com fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, 

ressaltando que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, 

selos e despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem os beneficiários.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 14170 Nr: 3152-11.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEPAR - ELETRICIDADE PARANÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ e 

consoante o art. 1023, §2º NCPC , certifico a tempestividade do Embargos 

de Declaração interposto nos presentes autos, e impulsiono o feito a fim 

de intimar a parte embargada para se manifestar acerca do Recurso, no 

prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125377 Nr: 4378-02.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o desarquivamento do feito, intimo a parte 

autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de arquivo. 

Nada mais.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 135974 Nr: 6188-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO AVELINO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 041/2016 

CGJ impulsiono os autos com vistas a parte autora para que querendo 

diga acerca da certidão de fls. 162, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137263 Nr: 7586-57.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENAIR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142126 Nr: 1499-51.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, oportunidade em que 

deverá, querendo, se se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância, tudo conforme determinado às fl. 115.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150716 Nr: 10815-88.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS MARINETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 157601 Nr: 6194-14.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSA CUNHA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Reclamação Trabalhista ajuizada por Vanusa Cunha Maia em face do 

Município de Tangará da Serra/MT, para condenar o requerido ao 

pagamento parcial da verba pleiteada na peça inaugural, retificando o 

salário base da autora na forma em que determinado, a ser devidamente 

corrigido, acrescido do percentual de 40% a título de adicional de 

insalubridade, bem como os reflexos pretendidos, devendo estes, 

entretanto, incidir tão somente sobre as férias, descanso semanal 

remunerado e 13º salário, e, na sequência, forte no art.487, I, do CPC, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito.Por conseguinte, quanto 

aos valores objeto da condenação deverá incidir correção monetária pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o 

vencimento de cada salário mensal e juros de mora, a partir da citação, 

com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09.Após o trânsito em julgado e, nada 

sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Int ime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 159319 Nr: 8173-11.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE DRAIDIR CARPENEDO-ME, SALETE DRAIDIR 

MACIEL CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8173-11.2013 (Cód. 159319)VISTOS, ETC.Ante o teor da 
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petição e documentos de folhas retro, bem assim analisando a Ação 

Declaratória de Nulidade proposta pelo ente público, Cód. 171373, verifico 

que, de fato, o presente cumprimento de sentença deve ser 

sobrestado.Nessa toada, necessário salientar que através da alusiva 

demanda o Município pretende a reversão da área objeto da presente, a 

qual fora doada pelo ente público aos Serviços de Obras Sociais – S.O.S., 

com a necessária declaração de nulidade da doação levada a efeito por 

meio da Lei Municipal nº. 171/85 a qual, se procedente, poderá operar 

efeitos ex tunc e culminar na restituição do imóvel ao Município, que se 

mantêm na posse até os dias atuais, como também, a princípio, tornará 

inexigível os alugueres igualmente objeto da presente execução..De outro 

viés, acaso a ação declaratória (Cód. 171373) seja julgada improcedente, 

o Município será compelido a arcar com os alugueis pactuados até a 

efetiva desocupação do imóvel, o que, sem dúvida, evitará prejuízos ao 

exequente.Diga-se, ainda, que foram arguidas preliminares na demanda 

supramencionada, na peça contestatória apresentada, o que, em caso de 

acolhida, colocará fim ao processo e acarretará a pronta retomada dos 

atos executórios no presente. Assim, SUSPENDO o trâmite do 

cumprimento de sentença, e, por conseguinte, da ordem de desocupação 

do imóvel exarada à fl. 415.No mais, apense-se à demanda de código 

171373.Às providências.Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180073 Nr: 22005-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINA TEODORO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22005-77.2014 (Cód. 180073)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Recebo a petição retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, via de 

consequência, determino as anotações e retificações de estilo, inclusive 

na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184399 Nr: 2276-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAILDE MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos, todavia, determino o 

prosseguimento da execução em apenso em conformidade com o cálculo 

apresentado pela embargada às fls.20/21. Por conseguinte, julgo extinto 

os presentes embargos, com resolução do mérito.Considerando que o 

embargante sucumbiu na maior parte do pedido, condeno-o ao pagamento 

da verba sucumbencial, incidindo o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do 

novo Código de Processo Civil, que fixo no percentual de 10% do excesso 

alegado, correspondente a R$822,00.Custas e despesas pelo embargado, 

todavia, isento na forma da lei.Traslade-se cópia desta para os autos da 

ação de execução em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 194436 Nr: 10475-42.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON LEANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária 

Declaratória do Direito ao Benefício de Auxílio-Doença com pedido 

Alternativo de Aposentadoria por Invalidez com pedido de Tutela 

Antecipada proposta por Jeferson Leandro dos Santos condenando o réu 

a implantar em favor do autor o benefício previdenciário de Aposentadoria 

por Invalidez em valor equivalente a um salário mínimo a partir da data do 

derradeiro requerimento administrativo (8/2/2013, fl.16). Por conseguinte, 

nos termos do art.487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução 

do mérito.Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até eventual 

constatação da recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei 

n.º 8213/91.Outrossim, a correção monetária retroagirá a data do 

requerimento administrativo, incidindo sobre o débito previdenciário a partir 

do vencimento de cada prestação, Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). As prestações em atraso deverão ser pagas em uma 

única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures mencionados, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.No tocante aos 

honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo 

para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, 

nos termos do art.85, §4º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária, nos termos do art.496, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 19 de dezembro 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 195812 Nr: 11411-67.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ERIVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fls. 131, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 211484 Nr: 3199-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIBURCIO FERREIRA DE SOUZA, MARLENE FERREIRA 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3199-23.2016 (Cód. 211484)

VISTOS, ETC.

Em tempo, determino que o presente feito seja encaminhado ao juiz 

plantonista para obtenção de resposta, ante o início do recesso forense.

 Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 211484 Nr: 3199-23.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIBURCIO FERREIRA DE SOUZA, MARLENE FERREIRA 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em plantão.

Em cumprimento à deliberação da MM. Juíza titular da 4ª Vara, e diante da 

evidente urgência, o que justifica a realização da diligência em Plantão 

Judiciário, PROMOVO a transferência do valor bloqueado à Conta Única do 

Poder Judiciário, conforme documento a seguir juntado.

No ponto, vale dizer que os documentos de fls. 617/618 referem-se ao 

ofício de fl. 600. Logo, uma vez juntada aos autos a resposta ao ofício de 

fl. 621, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fl. 616.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 240930 Nr: 9044-02.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BLANCO GONSALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 91/92, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 267160 Nr: 30033-29.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ PARA 

AGRICULTURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Gregorio Martinez - 

OAB:21902-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência 

satisfativa.Por conseguinte, com fulcro no artigo 334 do NCPC, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 20 de abril de 2018, às 

13h00min, a qual se realizará no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos.Intime-se a parte autora da designação da audiência supra, na 

pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, do NCPC).Cite-se e intime-se a 

parte requerida, na pessoa de seu representante legal, com antecedência 

mínima de 40 dias do ato supra, advertindo-a que o prazo para 

contestação passará a fruir de acordo com as regras do artigo 335, 

incisos I, II e III, da lei processual, conforme o caso concreto.Esclareço que 

as partes deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de advogado, a menos que este possua procuração com 

poderes para negociar ou transigir, situação em que a presença do 

autor/requerido será dispensada, ressaltando que se tratando o requerido 

de pessoa jurídica de direito público interno, deve ser intimado perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, 

§3º) e também na pessoa de seu representante legal, para que 

compareça á solenidade, haja vista que as audiências agendadas por este 

juízo tem restado infrutíferas porquanto os procuradores do Município não 

possuem poderes para transigir.Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 104403 Nr: 3195-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IALDO BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 041/2016 

CGJ impulsiono os autos com vistas a parte autora para que querendo 

diga acerca da certidão retro, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 105136 Nr: 3882-41.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, em cumprimento a determinação retro, intimo a 

parte autora para, no prazo legal, fornecer seus dados bancários para 

possibilitar a expedição do(s) alvará(s) eletrônico(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 105525 Nr: 4287-77.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonieta Ramalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, em cumprimento a determinação retro, intimo a 

parte autora para, no prazo legal, fornecer seus dados bancários para 

possibilitar a expedição do(s) alvará(s) eletrônico(s).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125374 Nr: 4331-28.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144955 Nr: 4605-21.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBDM, ELIANE VIEIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Concessão de 

Prestação Continuada (Benefício de Amparo Assistencial) c.c. pedido de 

Antecipação de Tutela jurisdicional e de Assistência Judiciária ajuizada por 

A.L.B.M, representado por sua genitora Eliane Vieira Barreto, contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), condenando o réu a conceder 

ao autor o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 

8.742/93, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data do 

citação, eis que assim fora vindicado na peça de ingresso, bem assim 

confirmo a tutela provisória de urgência concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.Anoto que o alusivo benefício deverá 

ser pago até que sejam superadas as condições que lhe deram origem, 

nos termos do artigo 21, § 1º, do Decreto 8.742/93)As prestações em 

atraso deverão ser pagas em uma única vez, acrescidas dos juros 

moratórios alhures mencionados, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1ª Região.No tocante aos honorários sucumbenciais, 

considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o percentual devido 

na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2º, II, do 

NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do 

STJ.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 

de dezembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145805 Nr: 5522-40.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE BRAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5522-40.2012 (Cód. 145805)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Recebo a petição retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, via de 

consequência, determino as anotações e retificações de estilo, inclusive 

na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de novembro de 2017.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148250 Nr: 8120-64.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA FRANCISCA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO B. 

SCANTAMBURLO - OAB:OAB/SP 293.080, JULIANO MARQUES RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a(s) contestação(ões) retro é(são) tempestiva(s), sendo 

assim, em cumprimento à decisão de fls. 117, intimo a parte autora para 

que, no prazo legal, se manifeste acerca da aludida contestação, devendo 

se pronunciar expressamente a respeito da convalidação das provas já 

produzidas, sendo certo que o silêncio será interpretado como 

concordância. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153018 Nr: 1691-47.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DAS CHAGAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1691-47.2013 (Cód. 153018)

VISTOS, ETC.

Considerando a juntada de substabelecimento, proceda-se com as 

anotações e retificações costumeiras.

No mais, não sobrevindo manifestação em 15 dias, arquivem-se os autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de dezembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153752 Nr: 2413-81.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Ordinária de 

Implantação de Auxílio Doença e Conversão em Aposentadoria por 

invalidez com tutela antecipada proposta por Cristina Aparecida de Oliveira 

Aragão em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Outrossim, 

revogo a liminar outrora concedida e, determino o imediato cancelamento 

do benefício implantado em favor da requerente por força de decisão 

judicial exarada neste feito.Considerando a sucumbência da parte autora, 

condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do 

requerido, o qual fixo, com fulcro no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no 

percentual de 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 4.610,40, em 

razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional, ficando suspensa 

sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida a 

autora.Condeno, ainda, a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, entrementes, assim como os honorários 

sucumbenciais, permanecerá suspensa sua exigibilidade em razão da 

gratuidade.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 159332 Nr: 8195-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE LINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de outubro de 2017.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160802 Nr: 10945-44.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EREMILTON LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168397 Nr: 8933-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 40, caput, da Lei 6830/80, bem 

como do art. 1238 do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de que aguarde o período de suspensão retro 

requerido.

 Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 169833 Nr: 10929-56.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO VENERANDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 170624 Nr: 11916-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Processo n° 11916-92.2014 (Cód. 170624)

 VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito, razão 

pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 8% sobre o valor da 

causa.

A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:
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APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO 

EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento 

do tributo na esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição 

em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido 

(art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter 

procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas 

despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver 

liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. 

Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos 

os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012)g.n.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170887 Nr: 12281-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ VITALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, em cumprimento a determinação retro, intimo a 

parte autora para, no prazo legal, fornecer seus dados bancários para 

possibilitar a expedição do(s) alvará(s) eletrônico(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177878 Nr: 19990-38.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BEZERRA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da informação de fl. 115, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo 

legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 202634 Nr: 16860-06.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 266604 Nr: 29542-22.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO FICK MUELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 29542-22.2017 (Cód. 266604)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR ajuizada pelo SANDRO FICK MUELLER contra 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 267578 Nr: 30343-35.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO AMARAL OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 30343-35.2017 (Cód. 267578)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação Mandamental Declaratória Cominatória ajuizada por 

Flavio Amaral Oliveira em face da Universidade do Estado de Mato Grosso 

e Secretaria de Estado de Ciências, Tecnologias e Educação Superior de 

Mato Grosso – SECITEC.

 Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente feito, o que faço de ofício, determino que o 

processo seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249468 Nr: 16226-39.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL LEANDRO DOS 

SANTOS, DELMIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preliminarmente ao despacho de fl. 50, este Juízo já havia efetuado 

buscas em todos os sistemas conveniados ao TJMT, inclusive ao banco 

de dados da Receita Federal na tentativa de localizar o CPF da 

inventariante Delmira Rodrigues, sem sucesso.

Assim, deve o requerente empreender diligências no sentido de localizar o 

inventário do de cujus e consequentemente apresentar qualificação 

correta da inventariante para fins de citação da mesma.

Outrossim, apresentado o endereço do herdeiro Leonildo Leandro dos 

Santos Neto, determino sua citação no endereço indicado à fl. 49.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254318 Nr: 20094-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIANS ROSA LINDENMAYR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acrca da certidão do 

oficial de justiça: CERTIFICO que em cumprimento ao r. mandado no dia 

19/12/2017 às 17h20min me dirigi ao endereço indicado e ali estando não 

avistei o veículo da presente busca. Retornei ao local nos dia 22/12/2017 

às 18h20min, no dia 28/12/2017 às 10h45min, no dia 03/01/2018 às 

12h45min, no dia 05/01/2018 às 17h40min e em todas as ocasiões não 

obtive sucesso em avistar o presente veículo. Procurei informações com a 

esposa do requerido, sendo que me foi informado de que o veículo estaria 

bastante danificado em razão de ter se envolvido em um acidente, no 

Estado de Goiás, mas não soube ou não quis fornecer maiores detalhes. 

Também fui informada pelo senhor Rogério Neves Rodrigues (localizador 

da parte autora) de que as informações acima são verídicas, e que o 

requerido forneceu por whatsApp imagens do carro danificado, que 

estaria em outro Estado. Assim sendo NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A 

BUSCA E APREENSÃO DO BEM em razão de que segundo informações do 

requerido o veículo estaria no Estado de Goias, razão pela qual devolvo o 

presente mandado a secretaria da vara. Em razão das diligências 

realizadas e autorizadas, solicito que seja a parte autora intimada a 

providenciar o pagamento do valor de R$ 110,22 (cento e dez reais e vinte 

e dois centavos) que deverá ser depositado na Agência do Banco do 

Brasil S.A nº 7138-2, Conta Corrente nº 32.895-2, em nome da Diretoria do 

Foro Tga Diligências, CNPJ nº 00.117.081/0001-04, seguindo orientações 

da Portaria nº064/2016 – DF, de 26.10.2016. O referido é verdade e dou 

fé. Tangara da Serra, 09 de Janeiro de 2.017.

 Gisliane Pereira Alexandre

 Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150437 Nr: 10499-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PRADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ONEZOKEMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314, 

TAMARA ANNA DASILVA TAQUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão 

CERTIFICO que revendo os autos constatei que a GUIA de fls. 152vº 

refere-se a CUSTAS E TAXA recolhidas ao FUNAJURIS e não 

complemento de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264726 Nr: 28227-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, considerando que os processos judiciais neste juízo, 

exceto os mandados de segurança, são físicos, reputo necessário que o 

autor colacione aos autos cópia do acórdão, sentença e certidão de 

trânsito em julgado presentes na mídia de fl. 15, para análise do pedido 

inicial.

Outrossim, não foi juntado cópia do(s) comprovante(s) de pagamento(s) 

da(s) conta(s) indicada(s) pela parte autora, sendo certo que somente a 

indicação de que aderiu/ativou uma ou diversas contas da denominada 

pirâmide, por si só, não comprova a relação contratual com a requerida.

Assim, deverá a parte autora apresentar nos autos documento idôneo 

(exemplo: boleto bancário pago, e-mail enviado à empresa juntamente com 

o comprovante de pagamento, extrato de conta bancária para os casos de 

pagamento via débito automático ou internet bank, etc.,) que comprove 

minimamente a efetivação do pagamento à empresa requerida das contas 

adquiridas.

Isto porque, não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar ao presente feito, comprovantes legíveis do vínculo noticiado 

junto a requerida, bem como cópia física da sentença, acórdão e certidão 

de transito em julgado presentes na mídia de fl. 16.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelo autor, intime-se aquele 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267485 Nr: 30260-19.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada por Loteamento Tarumã II Ltda. em desfavor de 

Marcio da Silva, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 21 de março de 2018, às 15h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.
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Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267512 Nr: 30293-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI APARECIDA PARO, CRISTIANO GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de homologação de acordo celebrado entre Sirlei 

Aparecida Paro e Cristiano Gomes Pereira, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Perante a Defensoria Pública os interessados entabularam acordo para 

por termo ao litígio existente.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspendam-se os autos até 10/04/2018, nos moldes do acordo.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, ante os documentos juntados na 

exordial.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 11979 Nr: 1951-81.2000.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR IECHELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO HUMBERTO LUCHESI - 

OAB:76.458/SP, Daniela Gemio dos Reis Gonçalves - OAB:134.821SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

Compulsando aos autos, verifica-se que fora expedida Carta Precatória 

para a Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, com o fim de proceder a 

avaliação do bem penhorado nos autos.

Desse modo, reputo prejudicado a análise do pedido retro por este Juízo, 

uma vez que a diligência realizar-se-á junto à Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT.

Consigo que eventuais requerimento da mesma natureza deverão ser 

dirigidos à Carta Precatória n.° 3131-54.2017.811.0055 - Código n.° 92244 

em trâmite junto a Segunda Vara Cível e Criminal da Campo Novo do 

Parecis/MT.

No mais, prossiga o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105164 Nr: 3913-61.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CORREIA DOS SANTOS, Grupo 

Hospitalar Vida e Saúde S/S Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122939 Nr: 2001-58.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANSCIELLEM CRISTINA MACEDO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH).Intime-se o exequente para promover o 

prosseguimento do feito, indicando-se bens penhoráveis, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito, nos termos do §2º do 

artigo 921 do Código de Processo Civil.~Por fim, defiro o pedido de 

inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito de fl. 

106, procedendo-se à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

artigo 517 do Código de Processo Civil, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 192631 Nr: 9025-64.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MARQUES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

Indefiro o pedido retro, uma vez que os prazos processuais já se 

encontram suspensos no período de recesso forense, no período 

compreendido de 20 de dezembro a 6 de janeiro, conforme Portaria n.° 

17/2017/CM.

Às providências,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 231310 Nr: 19971-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO APARECIDO ALEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acerca da 

certidão do oficial de justiça : CERTIFICO nos dias 16/09/2017 às 

10h04min, 21/09/2017 às 17h24min e 05/10/2017 às 11h32min diligenciei 

até a Rua Sucupira, Quadra 27, Lote 06, nº 851-S, bairro Jardim dos Ipês, 

nesta cidade, constatando que se tratava de uma residência murada e 

com portão que impossibilitava a visão interior e, na oportunidade o bem 
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objeto desta ação de busca e apreensão não foi visualizado. Em 

continuidade as minhas diligências, no dia 19/10/2017 às 17h26min estive 

na Travessa 26-A, nº 231-W, bairro Jardim Tangará II, nesta cidade, 

constatando que se tratava da ultima casa, onde do mesmo modo o bem 

não foi visualizado e, na oportunidade falei com a moradora senhora 

Conceição Aparecida Rubia que disse residir no endereço a mais de 13 

(treze) anos e afirma não conhecer o destinatário. Certifico também que 

durante as diligências recebi a informação por parte do localizador do 

autor que o financiado LEANDRO APARECIDO ALEGRINI possuiu uma 

garagem de carros usados com nome fantasia Alegrini Veículos, situada 

na Avenida Brasil, nº 1.537-S, bairro Vila Alta, nesta cidade e, assim 

objetivando localizar o bem no dia 25/10/2017 às 16h58min diligenciei até o 

local constatando que se tratava da empresa nome fantasia Márcio 

Veículos Multimarcas, mas infelizmente o bem não foi encontrado nesta 

localidade. Por fim como findo o prazo para cumprimento do mandado, 

como ultima tentativa no dia 04/11/2017 às 10h52min retornei a Rua 

Sucupira, Quadra 27, Lote 06, nº 851-S, bairro Jardim dos Ipês, nesta 

cidade, sendo atendido pela senhora Eliana Costa atual proprietária do 

imóvel, que disse não conhecer o financiado, porém afirmou que 

constantemente chega correspondência em seu nome e, na mesma 

oportunidade falei com a senhora Sandra Cristina Lorenço moradora do 

imóvel vizinho de nº 863-S que disse também não conhecer o financiado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263926 Nr: 27646-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o deposito do emolumento da 

distribuição e contadoria no valor de R$ 100,45 (cem reais e quarenta e 

cinco centavos), a ser depositada na conta 104126-6, agência 1321-8, 

Banco do Brasil S/A em nome de JOSUÉ MATHEUS DE MATTOS, CPF 238 

698 79904, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267488 Nr: 30266-26.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULER MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada por Loteamento Tarumã II Ltda. em desfavor de 

Euler Marques, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 21 de março de 2018, às 16h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267546 Nr: 30327-81.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADÃO NAITZEL, ROSA MONICA BRITO NAITZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DUARTE SOBRINHO, ARACI MENDES 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No presente feito os autores buscam declaração da rescisão do contrato 

de compra e venda inadimplido, cumulado com condenação por perdas e 

danos e lucros cessantes em face dos requeridos.

Entretanto, consoante dispõe o inciso VI do artigo 292 do Código de 

Processo Civil, o valor da causa corresponderá à soma dos valores de 

todos eles. Assim, somente o contrato de compra e venda, após o aditivo 

de fls. 28/31, perfaz a soma de R$ 2.922.290,64, motivo pelo qual o pedido 

deve ser emendado para adequação do valor dado à causa com a 

consequente complementação das custas processuais

Posto isso, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

adeque o valor da causa de acordo com a soma dos pedidos postos na 

inicial, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 22957 Nr: 2638-53.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRYOVAC BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Vistos,

Analisando as razões apresentadas pelo agravante às fls. 261/271, não 

vislumbro fatos ou fundamentos novos que justifiquem a modificação da 

decisão de fl. 289, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios 

fundamentos (RAI nº. 1012868-20 74883/2016).

Remetam-se as informações ao I. Relator.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174606 Nr: 16509-67.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO HENRIQUE AMARANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO TOGO SHIMOSAKO, ALVIM & ROSA 

LTDA - ME, UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, Julierme Romero - 

OAB:6240/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Por conseguinte, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de Unimed 

Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico, extinguindo o 

processo em relação a ela.[...] Assim, DETERMINO a realização da perícia 

médica por profissional habilitado e para tanto NOMEIO Murilo Fernandes 

Lima, CRM-MT n. 7226, médico urologista, com endereço profissional na 

Rua Júlio Martines Benevides, nº 68-E, Centro, Tangará da 

Serra-MT.INTIME-SE o médico perito nomeado para perícia técnica, no 

prazo de 5 (cinco) dias, informar a aceitação do encargo, e em caso 
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positivo, no mesmo prazo, apresentar o valor dos honorários.Após, 

intimem-se os requeridos Alvim & Rosa Ltda-Me e Dário Togo Shimosako, 

nos termos do art. 95 para procederem ao recolhimento dos honorários, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se reputar prejudicada a 

perícia.As partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão indicar 

assistentes técnicos (devendo informar telefone e e-mail para contato do 

respectivo assistente) e formular quesitos. [...]Recolhido os honorários, 

intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes, assim como da 

expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do 

exame, assegurando-se aos profissionais peritos, a qualquer tempo, a 

consulta irrestrita aos autos.Apresentados os laudos, intimem-se as 

partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o 

resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a 

apresentação de seus pareceres técnicos.Concomitantemente a juntada, 

expeça-se alvará de levantamento em favor do perito, o qual deverá 

apresentar os dados necessários para realização do procedimento de 

transferência dos valores.Sem prejuízo das determinações supra, 

designo, para ter lugar audiência de conciliação, instrução e julgamento, o 

dia 6 de fevereiro de 2018, às 14h00min (MT) a ser realizado por este 

Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 189742 Nr: 6483-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE AGUIAR MANTEUFEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Daycoval 

S/A em face de Josiane de Aguiar Manteufel, objetivando o cumprimento 

de contrato de financiamento firmado entre as partes.

Contudo, à fl. 60 noticia a parte autora que compusera amigavelmente com 

a requerida, razão porque postula pela desistência da ação, nos termos 

do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Proceda-se o levantamento da restrição do veículo perante o sistema 

Renajud (fl. 31).

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 239120 Nr: 6557-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERIO SANTOS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor do ofício 

de folhas 38.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245813 Nr: 13394-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÒES S/C 

LTDA, MARTINHO RODRIGUES CHAVES, MARLENE PEREIRA OLIVEIRA, 

ADEVAIR RODRIGUES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Intimação das partes da audiência designada na Carta Precatória de n. 

27369-67.2017.811.004 - código 1269099, no dia 21/02/2018, as 15h00min 

horas no edifício do fórum de Cuiabá-Desembargador Jose Vidal Decima 

Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245884 Nr: 13423-83.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFINHO COMERCIO DE VEÍCULOS NOVOS E 

USADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça:, dirigi-me ao endereço mencionado no r. mandado, mas 

NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER COM A BUSCA E APREENSÃO do veículo 

indicado.Certifico que diligenciei ao endereço descrito no mandado, mas 

não localizei o veículo. Indagamos funcionários da empresa requerida, os 

quais informaram que o veículo foi repassado à terceiros e eles não 

sabem o atual paradeiro. Certifico ainda que com o fim de localizar o 

veículo indicado no mandado, realizei minhas diligências em locais de 

grande movimentação de pessoas e passíveis de encontrar o bem, quais 

sejam, ao Tangará Shopping; no Supermercado Big Master e no 

estacionamento da Loja Havan, bem como por toda a extensão da Rua 26 

e postos de combustíveis da Rua 1, mas em nenhum destes locais obtive 

informações em localizar o bem objeto desta busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255327 Nr: 20922-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇO DE GUINCHO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, requerendo o que de direito, conforme 

certidão do oficial de justiça CERTIFICO que em cumprimento ao r. 

mandado de citação (Ação de Busca e Apreensão) expedido por 

determinação do MMº Juiz da Quinta Vara Cível desta comarca, extraído 

dos autos já identificado, nos dias 22/09/2017 às 09h04min, 27/09/2017 às 

16h23min e 04/10/2017 às 12h19min diligenciei até a Rua São João, nº 

85-S, bairro Vila Santa Fé, nesta cidade, não visualizando o bem objeto 

desta busca e apreensão no pátio da empresa. Em continuidade as minhas 
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diligências, nos dias 19/10/2017 às 14h21min e 27/10/2017 às 18h32min 

retornei ao endereço onde do mesmo modo o bem não se encontrava no 

local. Assim como findo o prazo para cumprimento do mandado, no dia 

21/10/2017 às 16h21min e 24/10/2017 às 17h10min retornei ao endereço, 

onde do mesmo modo não visualizei o bem. Assim como findo o prazo 

para cumprimento do mandado, como ultima tentativa no dia 04/11/2017 às 

10h07min retornei ao endereço e desta fez decidi por chegar até a 

empresa, sendo atendido pelo senhor Altanir Ferreira Pinto que se 

apresentou como sendo representante legal da empresa, indagado disse 

que quanto ao bem objeto desta ação de busca e apreensão, no dia 

24/12/2016 se envolveu em um acidente de trânsito na Rodovia MT 358 

após o Frigorífico Marfrig sentido Campo Novo do Parecis-MT, aonde veio 

a sofrer perda total, não sabendo dizer com precisão a sua localização. 

Sendo assim diante do acima exposto, não restou alternativa a não ser 

suspender as diligências devolvendo o mandado em todas as suas vias 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255327 Nr: 20922-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇO DE GUINCHO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça: Por fim em razão de ter sido necessário proceder com diligências 

complementares, solicito a intimação do autor (BANCO VOLKSWAGEN 

S/A) para que efetue o pagamento da importância de R$ 220,44 (duzentos 

e vinte reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a mais 06 

(seis) conduções locais, que deverão ser depositadas por intermédio da 

g u i a  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

em nome deste Oficial de Justiça, tudo conforme determina o Provimento 

nº 7/2017-CGJ., no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 268971 Nr: 12-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YURI PELISSON CIOCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSI ANE POLIANA DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJARMIR RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:, Alexandre Azevedo - OAB:OAB/MT: 21079/0, 

VINICIUS NUNES DA SILVA - OAB:39365OAB GO

 c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.Caso não haja acordo entre as partes, intime-se a equipe técnica 

deste Juízo, na pessoa da psicóloga, Sra. Valéria Clementina Martinazzo e 

assistente social, Sra. Angela Raquel dos Santos, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda com a realização de estudo psicossocial na 

residência do requerente, a fim de verificar a situação em que o menor se 

encontra.Depreque-se, ainda, a realização de estudo psicossocial na 

residência da requerida.Com a juntada dos estudos psicossociais e da 

contestação, abro vista ao Ministério Público e então conclusos para 

análise quanto a modificação da guarda e eventual compartilhamento ou 

regulamentação de visitas.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Tangará 

da Serra, 4 de janeiro de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 263796 Nr: 27498-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERSON HENRIQUE NOGUEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Vistos. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Windsney de 

Oliveira Bandeira e Ademir Zeferino da Silva, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Dou por encerrada a instrução processual. No 

mesmo passo, dê-se vistas dos autos as partes para que no prazo de 05 

(cinco) dias apresentem suas derradeiras alegações finais por escrito. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 247127 Nr: 14476-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 “Vistos. Ante o exposto, tendo sido colhida a justificativa do recuperando, 

abra-se vista dos autos às partes para manifestação no prazo sucessivo 

de 03 dias. Após, concluso. Às providências. Cumpra-se.”

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 152044 Nr: 652-15.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAY VELOSO DE DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Ray Veloso de Diniz, Cpf: 03325002170, Rg: 21286310 

SSP MT Filiação: Pedro Guilherme Diniz e Ana Maria Veloso Diniz, data de 

nascimento: 13/10/1990, brasileiro(a), natural de Arenapolis-MT, 

solteiro(a), encarregado de padaria, Endereço: Rua Francisco J. 

Mendonça Nº. 1963-W, Bairro: Jardim Tangara ii, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Finalidade:TOMAR CIENCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO, DEVENDO MANIFESTAR O DESEJO DE 

RECORRER

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:DISPOSITIVO Posto isso, e por tudo mais que do 

processo consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu 

Ray Velozo Diniz, brasileiro, solteiro, natural de Arenápolis/MT, nascido em 

13/10/1990, portador do RG 21286310 SSP/MT e CPF 033.250.021-70, filho 

de Pedro Guilherme Diniz e de Ana Maria Velozo Diniz, residente na Rua 

Francisco J. Mendonça, nº 1963-W, Jardim Tangará II, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra/MT, como incurso nas sanções do art. 306, 

da Lei 9.503/97. Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código 

Penal passo a dosar-lhe a pena. O Código de Trânsito atribui para o crime 

a pena de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se 

dirigir veículo automotor. Analisando as circunstâncias judiciais previstas 

no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta 

do acusado deve ser tida como de média reprovabilidade, pois tinha 

condições de agir de modo diverso. O acusado não possui antecedentes. 

A conduta social do acusado afigura-se como favorável, tendo em vista 

que declarou possuir labor lícito. Não há elementos para se aquilatar a 

personalidade do agente. Os motivos não se desgarraram da normalidade 

do tipo. As circunstâncias a meu ver foram inerentes ao fato. As 

consequências do fato foram inerentes ao tipo penal. No que se refere ao 

comportamento da vítima, entendo que ela não contribuiu para a 
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ocorrência do evento danoso. Após análise das circunstâncias judiciais, 

sopesando uma a uma, entendo que elas são parcialmente favoráveis 

para o réu, por isso, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. 

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já 

analisadas do art. 59 do CP, fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 

do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado 

(art. 60, CP). No caso, entendo que existe a circunstância atenuante da 

confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena em razão dela já 

estar fixada no mínimo legal. Ademais, inexistem circunstâncias 

agravantes, bem como, causas de aumento ou diminuição d a pena. Sendo 

assim, torno definitiva a pena do réu em 06 (seis) meses de detenção e ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. 

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime 

inicial aberto ao cumprimento da reprimenda. Analisando os autos, verifico 

que aparentemente o réu é habilitado, sendo assim, considerando as 

circunstâncias judiciais acima delineadas, com esteio no art. 293 do 

Código de Trânsito Brasileiro determino suspensão da habilitação para 

conduzir veículo pelo prazo de 03 (três) meses. No caso em julgamento, 

entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos 

para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44 do 

Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por uma restritiva de 

direito a ser fixada pelo juízo da execução penal. Finalizando, quanto ao 

direito de apelar em liberdade, insta observar que, o réu respondeu ao 

processo em liberdade e, considerando que os requisitos da prisão 

preventiva encontram-se ausentes, portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, 

do Código de Processo Penal, concedo ao réu a oportunidade de recorrer 

em liberdade da presente sentença. Com relação à fiança depositada às 

fls. 14, desde já decreto o perdimento dela em favor do Conselho da 

Comunidade Carcerária da Comarca de Tangará da Serra. Isento o 

acusado do pagamento das custas e demais despesas processuais. 

Comunique-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe o número do 

presente feito, bem como o número do inquérito policial, que dera origem a 

presente Ação Penal. Transitando esta sentença em julgado, expeça-se 

guia definitiva de execução de pena, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação. Oficie-se no prazo de 48 

(quarenta e oito horas) as autarquias informando-as da pena imposta, e 

na ocasião da audiência admonitória o réu deverá entregar a sua CNH a 

este Juízo, se a possuir. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 229445 Nr: 17992-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE PATRÍCIO, JUSTIÇA PÚBLICA 

ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 DIANTE DO EXPOSTO, declaro remidos 11 dias, num total de 141 horas de 

frequência escolar durante os meses de Fevereiro, Março e de Maio à 

Setembro de 2017, descontados da pena de reclusão a que foi 

condenado, para os efeitos legais, na forma do parágrafo 3° do artigo 126 

da LEP, restando ainda 09 (nove) horas a serem remidas 

oportunamente.Observe a escrivania que, pena remida é pena cumprida, e 

sendo assim o tempo de pena a ser descontado em razão da remição 

deve somar-se à pena cumprida (pena cumprida + dias remidos). Como 

têm decidido os nossos Tribunais Pátrios o tempo de pena remido deve ser 

computado como de pena privativa de liberdade cumprida pelo condenado 

e não simplesmente abatido do total da sanção aplicada. Junto nesta 

oportunidade memorial de cálculo de pena, incluindo a remição ora 

declarada, assim, dê vista dos autos à Defesa e depois ao Ministério 

Público (Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao 

novo cálculo.Após, RETORNEM os autos conclusos para homologação do 

cálculo e envio de cópia ao recuperando.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 249002 Nr: 15769-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN OLIVEIRA WANDSCHEER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 Autos nº 15769-07.2017.811.0055 - 249002

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, tendo como objeto 

do pedido um veículo PAS AUTOMOVEL – VW GOL 16V, placa AJP 8789, 

cor prata, ano e modelo 2000/2000, renavan 749160756, chassi 

9BWCA15X8YT230360, fls. 23/27.

 Juntou documentos às fls. 28/31.

Com vistas, o representante do Ministério Público, em judicioso parecer às 

fls. 32/33 pugnou pelo indeferimento do pleito.

 Vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Passo à decisão.

Observa-se que como bem salientado pelo representante do parquet, o 

bem deve ficar à disposição do Juízo Criminal, enquanto interessar ao 

processo, bem como se houver duvidas quanto ao direito do reclamante.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério Público de fls. 

32/33 e nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o 

pedido do requerente.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra, 10 de julho de 2017.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251868 Nr: 18219-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA BONFIM CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 11208B, HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 Vistos.Trata-se de requerimento de prisão domiciliar formulado por 

FERNANDA BONFIM CORREA, encartado às fls. 65/65-verso, aduzindo, 

grosso modo, que possui um filho menor, o qual necessitaria de seus 

cuidados.Juntou a certidão de nascimento de fl. 66.O Ministério Público 

manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 67/68).É O BREVÍSSIMO 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sem delongas, o pedido de prisão 

domiciliar, na forma do artigo 318, III, do CPP, requer a prova da 

imprescindibilidade da sua presença para os cuidados do filho menor.No 

caso, somente fora juntada a certidão de nascimento do menor, passando 

ao largo outra prova que desse lastro à alegação de que a sua presença 

seria imprescindível ou de que haveria a necessidade de cuidados 

especiais.A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecução 

criminal, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, 

respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto.Inexistindo 

qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia da paciente, 

presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a 

necessidade da segregação cautelar.A simples apresentação de certidão 

de nascimento não é elemento hábil a validar a substituição da prisão 

preventiva por prisão domiciliar da paciente, devendo haver prova da 

tutela existente, bem como da imprescindível presença da beneficiária no 

cuidado do infante, bem como a necessidade de cuidados especiais 

deste.” (TJMT - HC 75488/2014, DR. ONIVALDO BUDNY, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/07/2014, Publicado no DJE 

23/07/2014) (negrito nosso)Posto isso, INDEFIRO o pleito de prisão 

domiciliar formulado pela reeducanda.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 225298 Nr: 14494-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVAN QUEIROZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 
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OAB:14.878-MT

 Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Delvan Queiroz 

Rodrigues, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04/04/2018, às 14h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações da vítima, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Destaco que o gestor judiciário deverá examinar o processo a fim de 

verificar se todas as providências para a realização da audiência foram 

tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, deverá ser suprida a falha, 

fazendo-se a conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será 

certificada nos autos, nos termos do Art. 338 da CNGC.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 258161 Nr: 23361-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 Autos nº: 23361-05.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 258161.

 Vistos.

 Atenta aos autos, DEIXO de apreciar o pleito acostado às fls. 45/46, visto 

que já foi devidamente analisado, nesta data, no procedimento tombado 

sob o Código Apolo nº 266732.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266761 Nr: 29674-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICEMARA BALTAZAR DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Poliane de Brito Batista - 

OAB:21.950

 Autos nº: 29674-79.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 266761.

 Vistos.

 1) Tendo os autos vindo conclusos somente nesta data, resta prejudicada 

a intimação da ré Joicemara Baltazar de Moraes acerca da audiência de 

instrução designada no Juízo Deprecante para o dia 14/12/2017, às 9:00 

horas. Acaso aporte aos autos informações do Juízo Deprecante, acerca 

de nova data, independentemente de novo despacho, INTIME-SE, 

conforme deprecado.

 2) Outrossim, DESIGNO audiência de interrogatório da ré Joicemara 

Baltazar de Moraes Lucas para o dia 12 de janeiro de 2018, às 14h30min, 

devendo a mesma ser INTIMADA a comparecer, devidamente 

acompanhada de advogado, sob as penas da lei.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 4) REQUISITE-SE o comparecimento da ré junto à Direção da Cadeia 

Pública local.

 5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 181302 Nr: 23386-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON TEIXEIRA VENITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS - 

OAB:18496-MT

 Proceder a intimação do Advogado do Réu para apresentar nos autos o 

endereço do réu Gilson Teixeira Venite para que o mesmo possa ser 

intimado da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

06/03/2018, ás 13:00 horas , tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça as fls. 98/100 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 242352 Nr: 10763-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631

 Autos nº: 10763-19.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 242352.

Vistos em correição.

1) Analisando com acuidade a resposta à acusação apresentada pelo réu 

Shirley Ferreira dos Santos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária insculpidas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

Ademais, MANTENHO o recebimento da exordial acusatória e dou 

prosseguimento à presente ação penal, observando o que preconiza a 

norma processual.

2) Desse modo, com supedâneo no artigo 399 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 

15 de maio de 2018, às 15:00 horas.

Ressalto que na solenidade, sendo possível, serão realizadas a oitiva da 

vítima, das testemunhas arroladas pelas partes e, por derradeiro, o réu 

será interrogado.

Convém registrar que as provas consideradas irrelevantes, impertinentes 

ou protelatórias, poderão ser indeferidas.

3) Em caso de testemunha residente em outra Comarca, desde já 

determino a EXPEDIÇÃO de carta precatória para proceder à devida 

inquirição, fixando o prazo de trinta (30) dias para cumprimento, 

consignando a data de realização da audiência neste Juízo Deprecante, a 

fim de se evitar colidência de datas.

4) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência designada, a fim de ser 

interrogado.

5) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas em comum (fls. 01-E), para 

comparecerem a fim de serem ouvidas, sob as penas da lei.

 6) REQUISITE-SE as testemunhas militares junto ao Comando respectivo.

 7) INTIME-SE a Defesa do réu e o Ministério Público.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 259112 Nr: 24119-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR DARLAN AZEVEDO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Autos nº: 24119-81.2017.811.0055.
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 Código Apolo nº: 259112.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da Silva 

Godoi, ofereceu denúncia em 29 de setembro de 2017 contra Igor Darlan 

Azevedo Fonseca, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos 

delitos capitulados nos artigos 129, § 9º, por quatro vezes, e artigo 147 

c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, e artigo 21 da Lei 

de Contravenções Penais c/c artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, com 

as implicações da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69 do CP.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que:

“(...)

FATO 01

Em data não precisada nos autos, mas posterior ao mês de abril de 2017, 

em horário não especificado, na residência da vítima, localizada na Rua 

70-B, Lote 04, Quadra 05, Jd San Diego, nesta cidade e Comarca de 

Tangará da Serra/MT, o denunciado IGOR DARLAN AZEVEDO FONSECA, 

prevalecendo das relações domésticas e familiares, com consciência e 

vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Joana D’arc Araújo, sua 

então convivente, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, 

atestadas via corpo de delito indireto.

FATO 02

Em data não precisada nos autos, mas entre 15/07/2017 e 05/08/2017, em 

horário não especificado, defronte a residência da vítima, localizada no 

acima delineado, o denunciado IGOR DARLAN AZEVEDO FONSECA, 

prevalecendo das relações domésticas e familiares, com consciência e 

vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Joana D’arc Araújo, sua 

então convivente, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, 

atestadas via corpo de delito indireto.

FATO 03

Na data de 04/09/2017, em horário não precisado nos autos, na residência 

da vítima no endereço acima delineado, o denunciado IGOR DARLAN 

AZEVEDO FONSECA, prevalecendo das relações domésticas e familiares, 

com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima 

Joana D’arc Araújo, sua então convivente, provocando-lhe lesões 

corporais de natureza leve descritas no Laudo de Exame de Corpo de 

Delito de fl. 40 e no Mapa de Topográfico para localizações de lesões de 

fls. 41.

FATO 04

Em data não precisada nos autos, mas após os fatos narrados no item 3, 

em horário não especificado, o denunciado IGOR DARLAN AZEVEDO 

FONSECO, prevalecendo das relações domésticas e familiares, com 

consciência e vontade, ameaçou a vítima Joana D’arc Araújo, sua então 

convivente, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

FATO 05

Na data de 05/09/2017, por volta das 08h40min, na residência da vítima, 

localizada no endereço acima delineado, o denunciado IGOR DARLAN 

AZEVEDO FONSECA, com consciência e vontade, prevalecendo das 

relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima 

Joana D’arc Araújo, sua ex-convivente, ocasionando-lhe lesões corporais 

de natureza leve descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fl. 40 

e no Mapa de Topográfico para Localização de Lesões de fls. 41.

FATO 06

Na data 07/09/2017, por volta das 06h00, na residência da vítima, 

localizada no endereço acima delineado, o denunciado IGOR DARLAN 

AZEVEDO FONSECA, com consciência e vontade, prevalecendo das 

relações domésticas e familiares, perpetrou vias de fato contra a vítima 

Joana D’arc Araújo, sua ex-convivente”. (fls. 05/08)

O réu foi preso em flagrante delito em 05/09/2017 e foi colocado em 

liberdade provisória na audiência de custódia realizada no dia 06/09/2017 

(fls. 86/88 verso).

Em seguida, também com relação aos fatos narrados na denúncia, o réu 

foi preso em flagrante novamente no dia 07/09/2017 teve a conversão de 

sua prisão em preventiva, conforme decisão de fls. 105/107 verso, 

mantida por ocasião da realização da audiência de custódia (fls. 117/119).

A peça inicial acusatória foi recebida em 05 de outubro de 2017, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 124/125.

Citado pessoalmente, o réu, por meio de advogado constituído, apresentou 

resposta às fls. 130/131, arrolando-se testemunhas.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 171/172 verso, com as oitivas da vítima Joana D’arc Arapujo e das 

testemunhas PM Fernando Souza Andrade, Simone Araújo, Luan Vyctor 

Araújo, Marcos Vinicius Araújo Pereira, Tereza de Azevedo Fonseca, 

Anderson Rodrigues da Silva, Karin Silva Matiolevitoz e Sandromar de 

Azevedo, além do interrogatório do réu Igor Darlan Azevedo Fonseca, 

conforme mídia de fls. 175.

Às fls. 176/197, a defesa postulou pela absolvição do acusado e 

concessão da sua liberdade provisória.

Entre um ato e outro, o Ministério Público apresentou, às fls. 220/225 suas 

alegações finais, reiterando os termos da acusação inicial, requerendo 

assim, a condenação do réu, nas penas dos delitos a ele imputados.

Às fls. 226, o MPE opinou pelo indeferimento do pleito de revogação da 

prisão.

Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 227/244, pugnando pela absolvição do acusado, com 

fulcro no artigo 386, incisos II, V, VI e VII, do CPP, prevalecendo o princípio 

do in dubio pro reo. Requereu, também, a concessão da sua liberdade 

provisória.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DOS CRIME DE LESÕES CORPORAIS

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante (fls. 10 e seguintes), pedido de 

providências protetivas (fls. 16/19 e 71/72), termo de representação 

criminal (fls. 20), anexos fotográficos (fls. 22/25), boletins de ocorrência 

policial (fls. 38/39, 54/54 verso, 67/68 e 75/75 verso), laudo de exame de 

corpo de delito (fls. 45 e 48) e mapa topográfico para localização de 

lesões (fls. 46 e 49), auto de apreensão (fls. 69), bem como, pelos 

depoimentos prestados nos autos.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

Inquirido judicialmente às fls. 175, o réu aduziu que não agrediu 

fisicamente a vítima quando fechou a porta, destacando que houve uma 

prévia discussão sem justa causa quando ele fechou a porta e a vítima 

colocou a mão para impedir (fato 01). Relatou que não bateu a cabeça da 

vítima no carro e que não apertou seus pulsos coma a chave, destacando 

que também não a arrastou pela rua, todavia, depois informou que estes 

fatos acontecerem, mas, não da forma colocada em Juízo. Destacou que 

havia discutido com a vítima na hora do almoço e ela não queria devolver o 

seu celular, aduzindo que ela estava nervosa porque ele estava 

procurando casa para alugar. Informou que a sua unha machucou o braço 

da vítima (fato 02).

 Afirmou que não apertou o pescoço da vítima e nem lhe desferiu socos, 

narrando que ela tinha ido na noite anterior numa festa sozinha, quando 

descobriu falou para ela que iria terminar, quando ela correu e fechou a 

porta do quarto e da cozinha para tentar trancar a porta, arranhando-o. 

Aduziu que ela conseguiu sair da casa e ir atrás dele, mas, ele foi dormir 

no seu serviço (fato 03). Aduziu que não ameaçou a vítima, pois, não teve 

mais contato com ela (fato 04). Relatou que não agrediu fisicamente a 

vítima e nem a segurou pelo braço (fato 05). E, por fim, narrou que não 

praticou vias de fato contra a vítima (fato 06).

Nessa toada, a prova oral colhida no curso da instrução criminal não deixa 

margem de dúvidas de que o acusado, de fato, agrediu a sua convivente, 

por quatro vezes, ameaçou-a e também praticou vias de fato contra ela, o 

que pode ser facilmente visualizado do depoimento da vítima, prestado na 

fase judicial.

Inquirida judicialmente às fls. 175, a vítima relatou que estava conversando 

com o réu e depois começaram a discutir, quando ela tentava abrir a porta 

e o réu a empurrou, causando-lhe lesões no pulso (fato 01). Aduziu que o 

réu lhe desferiu socos no pescoço, agrediu sua cabeça contra o carro e 

queria amarrá-la, pressionando a chave do carro contra o seu braço (fato 

02). Afirmou que o réu lhe desferiu socos na cabeça, chegando à 

Delegacia de Polícia com um galo na cabeça, destacando que seus braços 

e pescoço estavam roxos, e que o filho da declarante viu a cena e ligou 

para polícia. Nesse contexto, o réu também a ameaçou, aduzindo que se 

ela o denunciasse ele voltaria, destacando que ele ainda dizia que a vítima 

tem três filhos, ou seja, quando saísse da cadeia poderia fazer algo com 

seus filhos (fato 03 e 04).

Informou que o réu foi buscar seus documentos pessoais na casa da 
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vítima, quando ele deu um suco em sua cabeça e saiu correndo (fato 05). 

Por fim, narrou que o réu foi preso por esses fatos anteriores, mas, foi 

concedida a liberdade a ele por ocasião da audiência de custódia, 

inclusive voltou à casa da vítima e lhe agrediu segurando o seu pescoço e 

dando-lhe socos (fato 06).

O informante Marcos Vinicius Araújo Pereira aduziu que viu o réu 

agredindo a sua mãe, destacando que escutou um barulho no quarto e 

quando subiu no muro avistou o réu enforcando sua mãe. Aduziu que viu 

o pulso da sua mãe quebrado, destacando que apenas viu o braço dela 

machucado. Afirmou que o réu bateu a cabeça da sua mãe no carro, 

arrastou ela pela rua e tentou amarrá-la com uma corda. Informou que não 

viu o réu apertando a chave no braço de sua mãe, apenas viu as lesões 

no braço dela. Noutro dia, narrou que viu o réu apertar o pescoço de sua 

mãe, inclusive, sua mãe encontrava desacordada na cama, cujas marcas 

de lesões estavam aparentes no pescoço de sua mãe (mídia de fls. 175).

A testemunha Simone de Araújo, irmã da vítima, relatou que no dia 

05/09/2017 a vítima chegou na sua casa nervosa, descalça, com a blusa 

rasgada, com hematomas no olho e lesões na mão, destacando que o réu 

queria matá-la, mas, destacou que não presenciou as agressões. Todavia, 

avistou muitas coisas quebradas pelo chão (mídia de fls. 175).

A testemunha PM Fernando Souza Andrade nada relatou acerca dos fatos 

(mídia de fls. 175).

A testemunha Anderson Rodrigues da Silva nada relatou sobre os fatos 

(mídia de fls. 175).

A informante Tereza de Azevedo dos Santos nada relatou acerca dos 

fatos (mídia de fls. 175).

A testemunha Karin Silva Matiolevitoz nada relatou sobre os fatos (mídia 

de fls. 175).

No ponto, dessume-se do excerto acima que o próprio acusado, mesmo 

sem espontaneidade, confessou a indigitada agressão, sob a justificativa 

de que apenas teria agredido a companheira para proteger sua integridade 

física.

Posto isso, não deve ser acolhida a tese de absolvição do réu das prática 

dos crimes de lesões corporais leves descritos na denúncia, por falta de 

provas, eis que as provas constantes dos autos não deixam dúvidas 

acerca da autoria e materialidade dos crimes em questão.

 Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, mais 

do que declarações isoladas, sua versão encontra-se em harmonia com 

as demais provas produzidas, de sorte que não há motivos para duvidar 

de sua veracidade.

Desse modo, do esboço probatório, conclui-se das declarações judiciais e 

extrajudiciais, tanto da vítima quanto das testemunhas, que estas são 

coesas em confirmar que houve, primeiro, agressão à vítima, por parte do 

réu. Some-se a isso o fato de que, não obstante se vislumbre a existência 

de agressões mútuas, o histórico tumultuado do relacionamento do casal 

não deixa dúvidas de que a vítima foi quem se defendeu do réu, e não o 

inverso.

Por oportuno, calha à fiveleta consignar que nos delitos de violência 

doméstica, a palavra da vítima possui extrema importância, até porque, 

muitas vezes, além desta, não existem testemunhas presenciais dos 

fatos.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

dando mais guarida ao depoimento do acusado, em detrimento das suas 

declarações.

 Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência é pacífica em emprestar 

grande valor à palavra da vítima em crimes desta natureza, ou seja, onde 

há a presença de violência ou grave ameaça, pois, fica sujeita a 

represálias e, muitas vezes, deixa de apontar o culpado por temê-las.

 Com efeito, além de totalmente coerentes, o depoimento extrajudicial da 

vítima ganha mais força com a prova testemunhal colhida, que é toda 

consonante com suas declarações, sobretudo pelos anexos fotográficos 

de fls. 22/25, laudo de exame de corpo de delito de fls. 45 e 48 e mapa 

topográfico para localização de lesões de fls. 46 e 49.

DO CRIME DE AMEAÇA

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante (fls. 10 e seguintes), pedido de 

providências protetivas (fls. 16/19 e 71/72), termo de representação 

criminal (fls. 20), anexos fotográficos (fls. 22/25), boletins de ocorrência 

policial (fls. 38/39, 54/54 verso, 67/68 e 75/75 verso), laudo de exame de 

corpo de delito (fls. 45 e 48) e mapa topográfico para localização de 

lesões (fls. 46 e 49), auto de apreensão (fls. 69), bem como, pelos 

depoimentos prestados nos autos.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

O réu, quando inquirido judicialmente, negou a prática do crime de ameaça.

Todavia, a vítima relatou que o réu a ameaçou, aduzindo a ela que quando 

ele galgasse a liberdade ela tem três filhos, sentindo ameaçada e com 

receio de que ele poderá fazer alguma coisa com as crianças quando sair 

da cadeia (mídia de fls. 175).

 Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA 

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 

AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES 

PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, 

seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o 

pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do 

material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é 

incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes 

praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui 

especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, 

às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)

Desse modo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do delito 

de ameaça em análise, uma vez que, por se tratar de um crime formal, é 

desnecessário, para sua consumação, a intenção do agente de causar 

mal à vítima, bastando que seja capaz de acarretar temor à parte ofendida. 

No caso dos autos, a ofendida, além de ter solicitado medidas protetivas 

em desfavor do acusado, declarou, em Juízo, ter sentido medo do 

acusado na ocasião, pois ficou com receio do que ele pode vir a fazer 

com seus filhos.

Aliás, eis o precedente da corte Superior de Justiça explicando as 

nuances do crime de ameaça:

 CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. AMEAÇA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. 

SUPOSTA ATIPICIDADE E CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO 

FÁTICO-COMPROBATÓRIO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA 

DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

COMO CUSTOS LEGIS QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. 

DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. 

REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta 

Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 

que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo 

quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial 

impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a 

concessão do habeas corpus, de ofício. 2. Se o Juízo processante, após 

o encerramento da instrução penal e diante da análise das provas 

produzidas sob crivo do contraditório, reconheceu a materialidade e 

autoria delitivas, tendo sido a sentença confirmada pelo Colegiado ad 

quem, não há se falar em trancamento do processo-crime, sob alegação 

de suposta carência de justa causa para a persecução penal. 3. 

Considerando que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo 

probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser 

o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das 

alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido 

de provas, inviável em sede de writ. 4. Embora a palavra da vítima possua 

especial relevância no crime de ameaça, o juízo condenatório baseou-se 

não apenas na manifestação do ofendido, tendo sido valorados, 

igualmente, o teor de publicações do impetrante na rede social facebook e 
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as provas testemunhais colhidas durante a instrução. 5. O crime de 

ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a 

intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que 

praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não 

tenha se sentido ameaçada. In casu, reconhecida a potencialidade 

ofensiva das ameaças proferidas pelo réu, não há se falar em atipicidade 

da conduta, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário 

reexame de prova, o que não se revela possível na via eleita. 6. Ainda que 

a Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, possa ter 

opinado pela absolvição do réu, tal pronunciamento não vincula o julgador, 

pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça 

de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao 

órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg 

nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016). 7. No que se refere ao 

pleito de revisão da dosimetria da pena deduzido em sede de agravo 

regimental, os fundamentos declinados pela sentença condenatória para 

valoração negativa da personalidade do acusado mostram-se idôneos, 

sem que se possa inferir flagrante ilegalidade a justificar a concessão da 

ordem de ofício. 8. Tratando-se de réu reincidente, a imposição do regime 

mais gravoso do que o indicado pelo quantum de pena decorre da 

literalidade do art. 33, § 2º, do Código Penal, devendo ser reconhecida a 

proporcionalidade do cumprimento inicial em regime semiaberto. De mais a 

mais, considerando que os delitos não ostentam natureza hedionda, não 

há se falar em afastamento do óbice do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990. 

9. Writ não conhecido. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

A autoria restou comprovada pela prova testemunhal, senão, vejamos.

O réu, quando inquirido judicialmente, aduziu que já houve 

desentendimentos verbais e trocas de ofensas entre ele e a vítima (mídia 

de fls. 175).

 Por sua vez, a vítima aduziu em Juízo que, após a concessão da 

liberdade provisória do réu, este foi até a sua casa e lhe agarrou pelo 

pescoço (mídia de fls. 175).

O informante Marcos Vinicius Araújo Pereira, em Juízo, confirmou a 

agressão, inclusive ele chamou a polícia, culminando na prisão do réu 

(mídia de fls. 175).

Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA 

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 

AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES 

PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, 

seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o 

pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do 

material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é 

incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes 

praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui 

especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, 

às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)

Por fim, não é demais lembrar que a contravenção de vias de fato 

caracteriza-se por não deixar vestígios, diferenciando-a do crime de 

lesões corporais, razão pela qual, não há a necessidade de exame pericial 

para a sua comprovação.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO 

FAMILIAR E/OU DOMÉSTICO – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES 

PENAIS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 

PRETENDIDA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE 

EFETIVA OFENSA À INCOLUMIDADE CORPORAL DA VÍTIMA – INFRAÇÃO 

PENAL QUE SE CARACTERIZA PELO SIMPLES EMPREGO DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. A contravenção penal de 

vias de fato caracteriza-se pelo emprego de violência física contra a 

pessoa, sem que haja produção de lesão corporal. Daí falar-se em tipo 

penal subsidiário, com vistas a proteger a incolumidade pessoal 

justamente quando não consumado o delito mais grave, que é o de lesão 

corporal. 2. Assim, sua caracterização prescinde da demonstração de 

que a conduta tenha resultado em lesão à incolumidade corporal da vítima, 

bastando que fique comprovado o efetivo emprego de violência física 

contra esta, sendo dispensável, inclusive, a realização de exame de corpo 

de delito, até porque, acaso comprovada a ocorrência de ofensa à 

integridade corporal ou à saúde da vítima, a conduta se amoldará ao crime 

tipificado no artigo 129 do Código Penal. 3. É assente o entendimento no 

sentido de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às 

vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial 

relevância, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a 

acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o 

relato dos fatos pela ofendida é seguro e coerente, deve, sem dúvida, 

prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do 

réu. 4. No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a 

autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de 

modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime 

porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante 

são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente 

empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões 

corporais. Aliás, o próprio apelado confessou que adentrou a residência 

da vítima e, após uma discussão, empurrou-a sobre a cama, embora tenha 

negado a prática dos demais atos de violência relatados. 5. Apelo 

ministerial provido para condenar o apelado. Incidência do instituto da 

suspensão condicional da pena. (TJ-MT, Ap 62096/2017, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, 

Publicado no DJE 30/08/2017)

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi 

praticado em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume 

especial relevância probatória, e o réu não trouxe aos autos qualquer 

elemento apto a desconstituir a versão acusatória.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de 05/08, e o faço para CONDENAR como por 

condenado tenho o réu Igor Darlan Azevedo Fonseca, já qualificado nos 

autos, nas sanções dos artigos 129, § 9º, por quatro vezes, e artigo 147 

c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, e artigo 21 da Lei 

de Contravenções Penais c/c artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, com 

as implicações da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69 do CP.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS (FATO 01).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais de fls. 89.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 A sua personalidade, pelo que se pode extrair dos autos, é agressiva.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.
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 Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a 

PENA-BASE em três (03) meses de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não verifico a 

presença de atenuantes. Todavia, vislumbro a presença da circunstância 

da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, (prevalecendo-se de relações 

domésticas, de coabitação), do Código Penal, razão porque ELEVO a pena 

em 1/6, FIXANDO a pena INTERMEDIÁRIA num total de três (03) meses e 

quinze (15) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

lesões corporais – Fato 01 -, a pena definitiva três (03) meses e quinze 

(15) dias de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS (FATO 02).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais de fls. 89.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 A sua personalidade, pelo que se pode extrair dos autos, é agressiva.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a 

PENA-BASE em três (03) meses de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não verifico a 

presença de atenuantes. Todavia, vislumbro a presença da circunstância 

da agravante prevista no artigo 61, II, “f” (prevalecendo-se de relações 

domésticas, de coabitação), do Código Penal, razão porque ELEVO a pena 

em 1/6, FIXANDO a pena INTERMEDIÁRIA num total de três (03) meses e 

quinze (15) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

lesões corporais – Fato 02 -, a pena definitiva três (03) meses e quinze 

(15) dias de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS (FATO 03).

A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais de fls. 89.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 A sua personalidade, pelo que se pode extrair dos autos, é agressiva.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a 

PENA-BASE em três (03) meses de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não verifico a 

presença de atenuantes. Todavia, vislumbro a presença da circunstância 

da agravante prevista no artigo 61, II, “f” (prevalecendo-se de relações 

domésticas, de coabitação), do Código Penal, razão porque ELEVO a pena 

em 1/6, FIXANDO a pena INTERMEDIÁRIA num total de três (03) meses e 

quinze (15) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

lesões corporais – Fato 03 -, a pena definitiva três (03) meses e quinze 

(15) dias de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS (FATO 05).

A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais de fls. 89.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 A sua personalidade, pelo que se pode extrair dos autos, é agressiva.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a 

PENA-BASE em três (03) meses de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não verifico a 

presença de atenuantes. Todavia, vislumbro a presença da circunstância 

da agravante prevista no artigo 61, II, “f” (prevalecendo-se de relações 

domésticas, de coabitação), do Código Penal, razão porque ELEVO a pena 

em 1/6, FIXANDO a pena INTERMEDIÁRIA num total de três (03) meses e 

quinze (15) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

lesões corporais – Fato 05 -, a pena definitiva três (03) meses e quinze 

(15) dias de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA (FATO 04).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, pois não há sentença penal condenatória, 

conforme documento de fls. 89.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não vislumbro a 

presença de nenhuma circunstância atenuante.

 No entanto, vislumbro a presença da agravante prevista no artigo 61, II, 

“f”, in fine, do Código Penal. Assim, em razão da presença desta 

agravante, utilizando-se de 1/6, AGRAVO a pena para um (01) mês e 

cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça, a pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (FATO 06).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 21 da Lei nº. 3.688/1941 

é de prisão simples, de quinze (15) dias a três (03) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, pois, não existe informação de 

condenação com trânsito em julgado em desfavor do acusado (fls. 89).

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.
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 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja, em quinze (15) dias de 

prisão simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não verifico a 

presença de atenuantes. Todavia, vislumbro a presença da circunstância 

da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, in fine, do Código Penal, razão 

porque ELEVO a pena em 1/6, FIXANDO a penas INTERMEDIÁRIA num total 

de dezessete (17) dias de prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a 

contravenção penal de vias de fato, a pena definitiva de dezessete (17) 

dias de prisão simples.

 DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de lesões corporais 

e ameaça, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA OS CRIMES 

DE LESÃO CORPORAL (por 4 vezes) E AMEAÇA, DE UM (01) ANO, TRÊS 

(03) MESES E CINCO (05) DIAS DE DETENÇÃO, E PARA A 

CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, DE DEZESSETE (17) DIAS DE 

PRISÃO SIMPLES.

 No ponto, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para 

tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” 

do Código Penal.

 Impossibilitada fica a substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos, uma vez que os delitos foram praticados mediante 

violência contra a pessoa, ante ao que preceitua o artigo 44, inciso I, do 

Código Penal. Pelos mesmos motivos, descabe a aplicação da suspensão 

condicional da pena, na forma do artigo 77, III, também do Código Penal.

 Ante ao regime inicial para cumprimento da pena fixado (regime aberto), 

EXPEÇA-SE IMEDIATO ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não 

houver de permanecer preso, informando-se, IMEDIATAMENTE a vítima 

acerca da colocação do réu em liberdade, na forma do artigo 21 da Lei nº 

11.340/2006.

DESTRUA-SE a faca apreendida.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à 

1ª Vara de Execuções Penais desta Comarca.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2017

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 265941 Nr: 29130-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ANTONIO PRADO-RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO ZACCANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Pellin - 

OAB:24711/RS

 Autos nº: 29130-91.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 265941.

 Vistos em correição.

 1) DESIGNO o dia 06 de março de 2018, às 17h30min, para oitiva da vítima 

Luiz Alberto Zaccani, que deverá ser INTIMADA a comparecer, para o fim 

de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 07 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 210838 Nr: 2700-39.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIJALMA HERCULES DOS SANTOS, MOISES 

ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éder Junior Matt - OAB:3660

 Autos nº: 2700-39.2016.811.0055.Código Apolo nº: 210838. 

DECIDO.Analisando as defesas apresentadas pelos réus, observo que 

não são suficientes para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que 

emergem dos autos em epígrafe.Sendo assim:1) Considerando que a peça 

inicial preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e se 

encontram presentes as condições da ação, RECEBO a denúncia ofertada 

na forma em que foi proposta em Juízo, dando os acusados Edijalma 

Hercules dos Santos e Moises Almeida da Silva, como incursos na prática 

do crime que ela descreve, devendo a Secretaria de Vara observar o 

disposto no art. 1.373 da CNGC/MT.2) Na forma do art. 56 da Lei nº 

11.343/06, DESIGNO o dia 04 de abril de 2018, às 15h20min, para 

audiência de instrução e julgamento.3) EXPEÇA-SE carta precatória à 

Comarca de Campo Grande/MS., com a finalidade de CITAR e INTIMAR o 

réu Edijalma Hércules dos Santos acerca da audiência supra designada 

neste Juízo deprecante, bem como, para o Juízo Deprecado designar dia e 

hora para interrogar o acusado.4) EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca 

de Santa Luzia D/Oeste/RO., com a finalidade de CITAR e INTIMAR o réu 

Moisés Almeida da Silva acerca da audiência supra designada neste Juízo 

deprecante, bem como, para o Juízo Deprecado designar dia e hora para 

interrogar o acusado e para ouvir as testemunhas arroladas por sua 

defesa às fls. 101.5) INTIMEM-SE, para comparecimento à audiência 

designada nesta Juízo, a fim de serem ouvidas, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum às fls. 07. 5.1) Tratando-se tais 

testemunhas de servidores públicos, COMUNIQUE-SE ao chefe da 

repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.6) INTIMEM-SE a 

defesa do réu Moisés, a Defensoria Pública e o Ministério Público. 

CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 07 de dezembro de 2017.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 247273 Nr: 14587-83.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, WELDER GUSMA 

JACON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICAEL GONÇALVES DE LIMA LOIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOMES DALLAZEN 

- OAB:23411-O, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - OAB:13631

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de Intimar o Advogado do Réu 

Micael Gonçalves de Lima Loiola para apresentação de memoriais 
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escritos, pelo prazo de cinco (05)dias, conforme decisão as fls. 278/284, 

item 04.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251868 Nr: 18219-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA BONFIM CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 11208B, HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 Proceder a intimação do Advogado da ré para tomar ciência da decisão a 

seguir transcrita em sua parte final:Vistos.Trata-se de requerimento de 

prisão domiciliar formulado por FERNANDA BONFIM CORREA, encartado 

às fls. 65/65-verso(...).Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a 

nulidade da custódia da paciente, presentes os requisitos da prisão 

preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.A 

simples apresentação de certidão de nascimento não é elemento hábil a 

validar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da 

paciente, devendo haver prova da tutela existente, bem como da 

imprescindível presença da beneficiária no cuidado do infante, bem como 

a necessidade de cuidados especiais deste.” (TJMT - HC 75488/2014, DR. 

ONIVALDO BUDNY, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

16/07/2014, Publicado no DJE 23/07/2014) (negrito nosso)Posto isso, 

INDEFIRO o pleito de prisão domiciliar formulado pela 

reeducanda.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 262488 Nr: 26560-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 Autos nº: 26560-35.2017.811.0055.

 Código Apolo nº: 262488.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 26 de outubro de 2017 contra 

Felisberto de Campos, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos 

delitos capitulados nos artigos 129, § 9º e 147, caput, c/c artigo 61, inciso 

II, alínea “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 

11.340/2006, na forma do artigo 69 do CP.

 Consta da exordial acusatória:

Fato 01 – art. 129, § 9º do CP

Na data de 09/10/2017, por volta das 06h00, na residência particular, 

localizada na Rua 68-A, em frente ao n. 395-W, San Diego, nesta cidade e 

comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado FELISBERTO DE 

CAMPOS, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações 

domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima Graciele 

Rodrigues da Silva, sua companheira, causando-lhe as lesões corporais 

descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e no Mapa Topográfico 

para localização de lesões (...)”

Fato 02 – art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP

Nas mesmas circunstâncias de data, hora e local do fato acima delineado, 

o denunciado FELISBERTO DE CAMPOS, com consciência e vontade, 

prevalecendo das relações domésticas e familiares, ameaçou por 

palavras a vítima Graciele Rodrigues da Silva, sua companheira, de 

causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte (...)”.

O réu foi preso em flagrante delito em 09 de outubro de 2017 e teve a 

conversão de sua prisão em preventiva, conforme decisão proferida na 

audiência de custódia de fls. 52/60.

A peça inicial acusatória foi recebida em 10 de novembro de 2017, na 

forma colocada em Juízo, às fls. 45/45 verso.

O acusado foi devidamente citado, conforme se constata da certidão de 

fls. 51 dos autos.

No dia 17 de outubro de 2017, o acusado, por intermédio de seu defensor, 

postulou a liberdade provisória, argumentando, em síntese, a ausência dos 

imperiosos requisitos da custódia cautelar (fls. 65/71).

Após manifestação do Parquet, este Juízo, no dia 23 de outubro de 2017, 

manteve a restrição da liberdade do réu, indeferindo o pleito de concessão 

de liberdade provisória (fls. 78/89).

Inconformado com o teor do decisum, o réu impetrou habeas corpus no 

juízo ad quem, postulando pelo restabelecimento de sua liberdade, 

contudo, a liminar vindicada foi indeferida (fls. 92/100).

No dia 30 de outubro de 2017, o réu, por intermédio de seu patrono, 

apresentou resposta (fls. 106/108).

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 127/129, com as oitivas da vítima Graciele Rodrigues da Silva, das 

testemunhas arroladas pela acusação, PM Fernando Souza Andrade e 

Maria Quitéria Medeiros da Silva, das testemunhas declinadas pela defesa, 

Fernanda Santana Botelho e Nilcéia de Pontes, além do interrogatório do 

réu Felisberto de Campos (mídia de fls. 130).

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações, pugnando pela 

condenação do réu como incurso nas penas dos artigos 129, § 9º e 147 

c/c artigo 61, II, todos do Código Penal, aplicando-se a circunstância de 

maus antecedentes na primeira fase dosimétrica, assim como, na segunda 

fase, pugnou pelo reconhecimento da agravante da reincidência (fls. 

131/134).

Ademais, concitado a se manifestar acerca do pleito de revogação da 

custódia cautelar feito pela defesa na oralidade instrutória, o Ministério 

Público opinou contrariamente, reiterando-se os argumentos despendidos 

na decisão objurgada (fls. 135).

Por derradeiro, a defesa apresentou os memoriais às fls. 138/143, instante 

em que apresentou os seguintes pedidos: a) a absolvição do réu, nos 

termos dos artigos 386 e 397, ambos do CPP; b) caso este Juízo entenda 

pela existência de um delito, seja o mesmo desclassificado para o delito de 

vias de fato, nos termos do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41; c) o 

reconhecimento da inexistência e a consequente absolvição da acusação 

do delito de ameaça; d) subsidiariamente, caso sobrevenha uma 

condenação pelo delito de lesão corporal, requereu a não incidência da 

agravante do art. 61, II, “f” do CP, sob pena de violação do princípio 

constitucional Non Bis In Idem; e) ainda, caso sobrevenha condenação, 

seja a mesma pena substituída por uma pena restritiva de liberdade por 

pena restritiva de direito, nos termos do artigo 44, § 3º, do CP e f) Por fim, 

caso se entenda pela condenação, requereu que a pena seja fixada no 

mínimo legal e que o denunciado possa apelar em liberdade nos termos do 

artigo 283 do CPP, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante (fls. 09), pedido de providências 

protetivas (fls. 13/14), boletim de ocorrência (fls. 20/20 verso), laudo de 

exame de corpo de delito (fls. 41), mapa topográfico (fls. 42/42 verso), 

assim como, diante das declarações proferidas pelas testemunhas e 

vítima nos autos.

Na mesma toada, no que atina a AUTORIA do delito em apuração, entendo 

que restou consubstanciada nos autos através de elementos probatórios 

robustos e cristalinos. Vejamos:

Na Delegacia de Polícia, a vítima Graciele Rodrigues da Silva foi 

devidamente inquirida, instante em que aduziu (fls. 12/12 verso):

“(...) QUE, hoje de manhã, estava na casa de GEOVANA, quando 

FELISBERTO chegou, pulou o muro da casa dela, invadiu o local furioso 

começou agredir a declarante com socos, tapas e chutes, acusando-a de 

tê-lo traído e antes de evadir-se do local, ameaçou dizendo que se a 

declarante o denunciasse ele a mataria; QUE, sua vizinha dos fundos, 

MARIA QUITÉRIA, ouviu os gritos da declarante e acionou a polícia militar, 

que se fez presente e conseguiu encontra-lo escondido debaixo da cama 

na casa em que moram; QUE, a declarante está com escoriações no rosto 

e no braço esquerdo, enquanto afirma também lesionou FELISBERTO, com 

suas unhas no pescoço, para se defender (...)” (negritou-se e grifou-se)

Na oralidade instrutória, a vítima foi novamente auscultada, instante em 

que reiterou as declarações despendidas na unidade policial, pois, afirmou 

que após se ausentar do local onde estava com o réu, qual seja, uma 

festa, foi dormir na residência da amiga Geovana, haja vista que estava 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 312 de 1095



com receio de o acusado lhe agredir.

Todavia, afirmou que, em determinado momento, o acusado pulou o muro 

da residência e, segundo ela presume, motivado por ciúmes, ofendeu a 

sua integridade física, instante em que ficou com diversas lesões.

Outrossim, impende salientar que o laudo de exame de corpo de delito 

acostado às fls. 41, assim como o mapa topográfico juntado às fls. 42, 

corroboram de forma robusta as declarações proferidas pela vítima, tanto 

em sede policial, quanto na fase judicial, evidenciando que efetivamente o 

delito de lesões corporais aconteceu.

A testemunha Maria Quitéria Barbosa da Silva, auscultada pela Autoridade 

Policial acerca do delito insculpido no artigo 129, § 9º, do CP, esclareceu 

(fls. 30/31):

“(...) QUE é vizinha dos envolvidos nos autos; QUE no dia dos fatos, diz 

que por volta de 6:00 horas da manhã, escutou pedidos de socorro e 

alguém chamando por seu nome; QUE demorou associar os fatos, mas 

quando levantou escutou que os gritos eram advindos da residência que 

faz fundos com sua casa; QUE através do muro da residência, diz que 

avistou o suspeito agredindo a vítima e a mesma na situação tentou fugir, 

diz que o acusado apossou-se de uma inchada. Com isso, diz que foi para 

via pública, para chegar até a casa dos fatos. Ao chegar, diz que o 

suspeito estava injuriada a vítima com ‘palavrões bem fortes mesmo’ e 

estava agredindo a vítima com socos, tapas e empurrou a cabeça de 

GRACIELE, puxando-a pelos cabelos, contra a grade do portão; QUE 

solicitou que FELISBERTO parasse e soltasse a vítima, mas ele estava 

irredutível; QUE foi conversando e o acalmando até que o mesmo acatou e 

parou de agredi-la (...)” (negritou-se e grifou-se)

Na solenidade instrutória, a testemunha foi novamente ouvida, momento 

em que reiterou as declarações outrora proferidas, visto que esclareceu 

que na data do fato, escutou a vítima pedindo socorro, pois, 

aparentemente, estava sendo lesionada.

Ato contínuo, afirmou que se dirigiu até a residência onde a vítima estava, 

sendo que ao chegar ao local do fato, constatou que o réu estava 

ofendendo a integridade física da ofendida, visto que, em sua presença, 

proferiu ainda um tapa no rosto de Graciele.

Desse modo, aduziu que a vítima estava lesionada com marcas no rosto, 

instante em que pediu para o réu abrir o portão da residência, sendo que, 

após a vítima sair do imóvel, foram juntas para a sua residência.

 A testemunha PM Fernando Souza Andrade, ao ser inquirido na oralidade 

instrutória, não se recordou dos fatos com riquezas de detalhes, todavia, 

afirmou que o acusado foi encontrado em outra residência embaixo de 

uma cama. Outrossim, reiterou as informações despendidas no termo de 

depoimento acostado às fls. 10.

A testemunha arrolada pela defesa, Fernanda Santana Botelho, foi 

devidamente auscultada, instante em que ressaltou as qualidades do réu, 

tais como, uma pessoa amigável, responsável e trabalhadora. Igualmente, 

esclareceu que ficou sabendo que todo o ocorrido se deu em razão de 

ciúmes.

No mesmo sentido, a testemunha arrolada pela defesa, Nilcéia de Pontes, 

ao ser ouvida na oralidade instrutória, esclareceu ser ex-namorada do réu 

e afirmou que o conhece a três (03) anos. Por conseguinte, ressaltou os 

predicativos positivos do réu.

 Submetido ao interrogatório judicial, o réu Felisberto de Campos negou a 

prática delitiva, afirmando que somente a empurrou, tento em vista que a 

vítima tentou lesioná-lo a todo o momento, razão pela qual, esclareceu que 

diante de sua autodefesa, a vítima ficou com algumas escoriações.

No ponto, impende consignar que durante a tramitação dos autos, foram 

reunidos elementos probatórios concretos e cristalinos, que evidenciam a 

responsabilidade do réu pelo delito de lesão corporal narrado na exordial 

acusatória.

Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, em 

consonância com as declarações contundentes das testemunhas, 

comprovou a existência do delito, assim como, de que o réu foi o autor.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

em detrimento das informações despendidas pelo réu.

 Com efeito, além de totalmente coerentes, os depoimentos da vítima 

ganham mais força com a prova material colhida, que é toda consonante 

com suas declarações.

DO CRIME DE AMEAÇA

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante (fls. 09), representação criminal 

(fls. 12/12 verso), pedido de providências protetivas (fls. 13/14), boletim 

de ocorrência (fls. 20/20 verso), bem como, pelos depoimentos prestados 

nos autos.

 Na mesma toada, a AUTORIA delitiva restou cristalinamente comprovada 

nos autos, através das declarações proferidas pela vítima de forma 

harmônica e segura com os demais elementos probatórios contidos nos 

autos.

A vítima Graciele Rodrigues da Silva afirmou, tanto em sede policial, quanto 

na fase judicial, que o réu lhe ameaçou de morte, visto que afirmou que se 

tivesse uma arma lhe tiraria da vida.

Impende consignar que nos crimes envolvendo violência doméstica e 

familiar contra a mulher, a palavra da vítima é valorada de forma 

substancial, apta, portanto, a sustentar eventual édito condenatório, haja 

vista que os delitos desta natureza geralmente são cometidos à surdina, 

ou seja, sem testemunhas presenciais do eventual fato ilícito.

Acerca da importância atribuída à palavra da vítima, vejamos as seguintes 

jurisprudências emanadas por este Sodalício Mato-Grossense:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA, COM AS 

IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PREVALÊNCIA DOS 

RELATOS DA VÍTIMA, COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI, SOBRE A 

TEIMOSA INADMISSÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME – DELITO 

QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 

ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA OFENDIDA – 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – 2. REQUERIDA READEQUAÇÃO DA 

PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA 

CULPABILIDADE PEJORADA DE FORMA INIDÔNEA – ESCORREITA 

NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO 

AGENTE – COMPORTAMENTO DESVIRTUADO NO SEU MEIO FAMILIAR E 

AGRESSIVIDADE MANIFESTA DO CONDENADO - SANÇÃO BASILIAR 

ALTERADA PARA UM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há muito se firmou o entendimento 

jurisprudencial no sentido de que, se o crime envolver violência doméstica 

ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevância 

probatória, por ser a principal, senão a única, prova existente da prática 

ilícita, prevalecendo, portanto, sobre a isolada inadmissão do réu de sua 

responsabilidade criminal. 2.Mostra-se inidôneo, para exasperar a 

circunstância judicial da culpabilidade, o mero argumento de que a conduta 

do acusado é reprovável, por não explicitar quais os elementos concretos 

que geram uma maior reprovação do seu modo de agir frente ao bem 

jurídico violado. Em contrapartida, é válida a negativação da conduta social 

e da personalidade do apelante, sob os fundamentos de que o apelante 

possui comportamento desvirtuado e agressividade manifesta, pois 

indicam que a sua forma de agir no meio social é desajustada, mantendo 

um péssimo relacionamento com seus filhos e ex-mulher, além de 

demonstrar a sua perversidade e indiferença com familiares. 3.Recurso 

parcialmente provido, tão somente a fim de readequar a pena imposta ao 

apelante para o patamar de 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção, 

em razão do afastamento da depreciação da circunstância judicial da 

culpabilidade. (TJMT, Ap 169696/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 

16/05/2017)” (negritou-se e grifou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO – ART. 147 DO CP – 

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO 

APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA 

SEGURO E COESO – 2. DIMINUIÇÃO DA PENA BASE – INEXISTÊNCIA DE 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PROCEDÊNCIA – 

APENAS OS MOTIVOS DO CRIME SÃO PREJUDICIAIS AO RÉU – 

PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO NA SEGUNDA FASE DA DOSAGEM PENAL – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 3. AFASTAMENTO DO CRIME 

CONTINUADO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS RECORRENTES E EM 

CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO – 

4. PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À 

FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM 

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - Estando a condenação 

amparada em provas que demonstrem a materialidade delitiva e apontem a 

autoria do crime ao apelante, não há se falar em reforma do decisum 

condenatório, a fim, de absolvê-lo, uma vez, que nos crimes de violência 

doméstica e familiar, normalmente cometidos na clandestinidade, assume a 

palavra da vítima especial relevância, por ser a principal senão a única 

prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do 
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acusado. Destarte, se o relato feito pela vítima é seguro e coerente, deve, 

sem dúvida, prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de 

responsabilidade do réu. 2 - No tocante à aplicação da reprimenda inicial, é 

certo que o juiz possui grande discricionariedade, mas, essa faculdade 

está vinculada à observância dos critérios judiciais elencados no caput do 

art. 59 da Lei Substantiva Penal, cuja mensuração exige fundamentação 

concreta e vinculada. No caso in concreto, há que se diferenciar motivo 

de objetivo; o objetivo do delito foi causar mal injusto e grave à vítima ao 

passo que o motivo do crime, ou seja, o elemento propulsor do agir do 

apelante foi inconformismo do recorrente com a separação do casal, fato 

que a toda evidência se mostra juridicamente reprovável, motivo pelo qual 

deve ser mantida a negativação em relação aos motivos do crime. 3 - Não 

deve ser afastado o reconhecimento do crime continuado, quando restar 

comprovado que os fatos delituosos de mesma espécie ocorrem por duas 

vezes, ainda praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e 

maneira de execução. (TJMT, Ap 39438/2016, DES. RONDON BASSIL 

DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, 

Publicado no DJE 28/10/2016)”

As testemunhas auscultadas durante a oralidade instrutória, nada 

souberam esclarecer acerca da prática do delito de ameaça, todavia, 

reitero que, nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume 

especial relevância.

Outrossim, urge salientar que as declarações despendidas pela ofendida, 

tanto em sede inquisitiva, quanto judicial, foram proferidas de forma 

harmônica, sem contradições, demonstrando, portanto, a veracidade dos 

fatos.

Interrogado na audiência de instrução e julgamento, o réu Felisberto de 

Campos negou os fatos de forma veemente, afirmando que não ameaçou 

a vítima de morte.

Com efeito, a condenação faz-se imperativa, pois, o crime foi praticado em 

ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume especial relevância 

probatória, e o réu não trouxe aos autos qualquer elemento apto a 

desconstituir a versão acusatória.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de 05/07, e o faço para CONDENAR como por 

condenado tenho o réu Felisberto de Campos, já qualificado nos autos, 

nas sanções do artigo artigos 129, § 9º, e 147 ambos do Código Penal, 

com as incidências da Lei nº 11.340/06.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando com acuidade os 

registros criminais acostados às fls. 136/137, vislumbro que o réu ostenta 

uma sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 10/06/2013, 

proferida no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 14650, que 

tramitou na Terceira Vara Criminal e Cível na Comarca de Campo Verde.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

notadamente os antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE em três 

(03) meses e quinze (15) dias de detenção.

 Passando à segunda fase verifico a inexistência de circunstâncias 

atenuantes. Por outro lado, analisando detidamente os antecedentes 

criminais do réu acostado às fls. 136/137, vislumbro que o réu ostenta 

outra sentença penal transitada em julgado, proferida no procedimento 

tombado sob o Código Apolo nº 144610, cujo transito em julgado se deu 

em 04/04/2016, razão pela qual, diante da incidência da circunstância 

agravante insculpida no artigo 61, inciso I do CP, MAJORO a reprimenda 

em um sexto (1/6), restando, portanto, em quatro (04) meses e dois (02) 

dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, encontro, para o crime 

insculpido no artigo 129, § 9º, do CP (lesões corporais), a pena definitiva 

de quatro (04) meses e dois (02) dias de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando com acuidade os 

registros criminais acostados às fls. 136/137, vislumbro que o réu ostenta 

uma sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 10/06/2013, 

proferida no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 14650, que 

tramitou na Terceira Vara Criminal e Cível na Comarca de Campo Verde.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

notadamente os antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE em um (01) 

mês e cinco (05) dias de detenção.

 Passando à segunda fase verifico a inexistência de circunstâncias 

atenuantes. Por outro lado, analisando detidamente os antecedentes 

criminais do réu acostado às fls. 136/137, vislumbro que o réu ostenta 

outra sentença penal transitada em julgado, proferida no procedimento 

tombado sob o Código Apolo nº 144610, cujo trânsito em julgado se deu 

em 04/04/2016, razão pela qual, entendo que nos autos deve incidir a 

circunstância agravante da reincidência. Ademais, constato, também, a 

presença da circunstância agravante descrita no artigo 61, II, “f”, do CP, 

motivo pelo qual, MAJORO a reprimenda outrora imposta, restando, 

portanto, a sanção em um (01) mês e dezesseis (16) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime 

insculpido no artigo 147 do CP (ameaça), a pena definitiva de 01 (um) mês 

e 16 (dezesseis) dias de detenção.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de lesões corporais 

e ameaça, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA AMBOS OS 

CRIMES, DE CINCO (05) MESES E DEZOITO (18) DIAS DE DETENÇÃO.

 Diante do reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida 

em REGIME INICIAL SEMIABERTO, para tanto, considerando o disposto no 

artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “b” do Código Penal.

 Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, face ao não preenchimento, por parte do 

condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I, II e III e 77, I, II e III ambos do 

Código Penal). Além do mais, registra-se que, caso ocorresse a 

substituição da pena ou a concessão do sursis, ficaria sem efeito, pois, 

pelo período em que o réu permaneceu preso cautelarmente, JÁ CUMPRIU 

QUASE QUE A INTEGRALIDADE DA PENA DEFINITIVA, RAZÃO PELA 

QUAL, DETERMINO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA 

EM FAVOR DO RÉU, salvo se por outro motivo não estiver preso, 

INFORMANDO-SE, IMEDIATAMENTE A VÍTIMA acerca da colocação do réu 

em liberdade, na forma do artigo 21 da Lei nº 11.340/2006.

Outrossim, no que tange ao pleito de revogação da custódia preventiva do 

réu, apresentado na oralidade instrutória, entendo que a sua análise 

RESTOU PREJUDICADA diante da perda do objeto, visto que, nesta data, 

foi determinada a soltura do mesmo, diante do quantum aplicado, bem 

como, regime prisional imposto.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 
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ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 17 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 264829 Nr: 28307-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GUSTAVO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 

39:1)INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do indiciado 

Anderson Gustavo Dias, mantendo-se a prisão preventiva outrora 

decretada, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram 

originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se 

encontra.2)CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do 

indiciado.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2017.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266795 Nr: 29704-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do 

indiciado Alex Sandro de Carvalho, pois presentes os requisitos 

necessários para a manutenção da segregação cautelar. Intimem-se. Às 

providências.Tangará da Serra-MT, 22 de dezembro de 2017.Anderson 

Gomes JunqueiraJuiz de Direito plantonista

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 267091 Nr: 29971-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE OLIVEIRA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Autos nº: 29971-86.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 267091.

 Vistos.

 1) INTIME-SE o réu Leandro de Oliveira Lucas acerca da audiência de 

instrução designada para ser realizada no Juízo Deprecante no dia 

11/04/2018, às 17:00 horas.

 2) Outrossim, DESIGNO audiência de interrogatório do réu Leandro de 

Oliveira Lucas para o dia 10 de maio de 2018, às 17h40min, devendo o 

mesmo ser INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de 

advogado, sob as penas da lei.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267692 Nr: 30396-16.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Kerli Caravina Freitas, ROSALINA MUNIZ 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação dos advogados da parte autora para tomarem 

ciência da decisão a seguir transcrita:Vistos em plantão.

Tendo em conta que o atestado de fl. 23 não esclarece sobre a urgência 

do medicamento, tal qual o parecer de fl. 31 o considera eletivo por não se 

encaixar nas prerrogativas de urgência/emergência, é de se facultar à 

parte autora a juntada de atestado médico dando conta da urgência da 

medicação, oportunidade em que também deverá esclarecer se, diante do 

fato de que o medicamento Levetiracetam 750MG não se encontra na 

relação de medicamentos custeados pelo SUS, não haveria um outro que 

lhe fizesse as vezes e estivesse na referida relação. Caso se insista no 

medicamento Levetiracetam, deverá esclarecer o porquê eventual outro 

medicamento incluído na lista não lhe pode substituir a contento.

Não custa ressaltar que na ausência de "expertise" do Juízo sobre a área 

médica, os documentos devem apresentar a urgência/emergência de 

forma clara.

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, suprir as 

exigências acima indicadas.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 256414 Nr: 21803-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 1)JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida liminar deferida em 

prol da ofendida Andressa Fabricia dos Santos Pinheiro.2)RESSALTO que 

as medidas terão vigência até o trânsito em julgado da sentença de 

absolvição no processo principal, ou, até a extinção da pena, acaso 

condenado o suposto agressor.3)Não obstante, considerando a notícia de 

que até o momento não aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial 

objeto da medida, POSTERGA-SE os efeitos das respectivas medidas 

deferidas pelo prazo de seis (06) meses, contados da ciência da 

ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do 

CPP.4)RESSALTO, contudo, que havendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.5)Decorrido 

tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de eventual e 

novo comportamento desviado do indiciado.6)Por derradeiro, INTIME-SE 

pessoalmente o agressor e a vítima desta decisão, CIENTIFICANDO o 

primeiro que em caso de descumprimento poderá ensejar a custódia 

cautelar. Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de dezembro 

de 2017.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 256762 Nr: 22071-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS, 

DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA MULHER, MARIA EDUARDA DE ARRUDA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924

 Autos nº: 22071-52.2017.811.0055.

 Código Apolo nº: 256762.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 31 de agosto de 2017 contra João 

Antônio Martins dos Santos, Deuzanir Pereira de Arruda Muller e Maria 

Eduarda de Arruda Souza, qualificados nos autos, atribuindo-lhes a 

prática dos delitos capitulados no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código 

Penal c/c artigo 244-B, caput, da Lei nº. 8.069/1990, em concurso formal 

(CP, artigo 70), por sete vezes, todos em concurso material de crimes, na 

forma do artigo 69 do Código Penal.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que:

“(...)

FATO 01

 Na data de 15/08/2017, por volta das 13h30, no estabelecimento 

comercial “Loja São Marcos”, localizado na Avenida Brasil, n. 244-W, 

Centro, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados 

JOÃO ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS, DEUZANIR PEREIRA DE 

ARRUDA MULHER e MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA, com 

consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios 

com a menor Camily Vitória Mulher, subtraíram coisas alheias móveis em 

proveito próprio, no caso 01 (um) lençol Queen Size, 01 (um) cinto 

masculino, 01 (uma) blusa feminina, 01 (uma) cueca infantil, 01 (uma) 

blusa e 01 (um) shorts jeans, avaliados em R$ 420,00 (quatrocentos e 

vinte reais), conforme Termo de Apreensão às fls. 32/33 e Auto de 

Avaliação à fl. 39, em prejuízo do referido estabelecimento.

(...)

FATO 02

Na data de 15/08/2017, por volta das 14h50, no estabelecimento comercial 

“Supermercado Big Master”, localizado na Avenida Brasil, n. 244-W, 

Centro, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados 

JOÃO ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS, DEUZANIR PEREIRA DE 

ARRUDA MULHER e MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA, com 

consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios 

com a menor Camily Vitória Mulher, subtraíram coisas alheias móveis em 

proveito próprio, no caso 07 (sete) garrafas de Whisky, marca Passport, 

03 (três) peças de picanha embaladas a vácuo, 02 (duas) bandejas de 

doce, 02 (duas) latas de energético, marca TNT, 02 (dois) esmaltes, 01 

(um) batom, 01 (um) pincel corretivo, 03 (três) peças de salame tipo 

italiano, 06 (seis) prendedores de cabelo, 01 (um) par de chinelos, 03 

(três) conjuntos de unhas postiças, 01 (uma) acetona, 01 (um) 

restaurador de cabelos, 01 (um) creme para pentear, 01 (um) lápis de 

maquiagem, 01 (um) brilho labial, 02 (duas) mamadeiras e 02 (duas) 

chupetas, avaliados em R$ 1.041,00 (um mil e quarenta e um reais), 

conforme Termo de Apreensão às fls. 32/33 e Auto de Avaliação à fl. 11, 

em prejuízo do referido estabelecimento.

(...)

FATO 03

Na data de 15/08/2017, por volta das 16h, no estabelecimento comercial 

“Loja Coisa Nossa”, localizado na Avenida Brasil, n. 195-S, Centro, nesta 

cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados JOÃO 

ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA 

MULHER e MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA, com consciência e 

vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com a menor 

Camily Vitória Mulher, subtraíram coisas alheias móveis em proveito 

próprio, no caso 07 (sete) conjuntos de vestuário formados de calção e 

camisetas e 02 (dois) vestidos, avaliados em R$ 890,00 (oitocentos e 

noventa reais), conforme Termo de Apreensão às fls. 32/33 e Auto de 

Avaliação à fl. 07, em prejuízo do referido estabelecimento.

(...)

FATO 04

Na data de 15/08/2017, em horário não especificado, no estabelecimento 

comercial “Loja Centauro”, localizado na Avenida Brasil, n. 910-W, Centro, 

nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados JOÃO 

ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA 

MULHER e MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA, com consciência e 

vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com a menor 

Camily Vitória Mulher, subtraíram coisas alheias móveis em proveito 

próprio, no caso 03 (três) calças jeans infantis e 01 (um) vestido infantil, 

avaliados em R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), conforme 

Termo de Apreensão às fls. 32/33 e Auto de Avaliação à fl. 37, em 

prejuízo do referido estabelecimento.

(...)

FATO 05

Na data de 15/08/2017, em horário não especificado, no estabelecimento 

comercial “Havan”, localizado na Avenida Lions Internacional, s/n, Centro, 

nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados JOÃO 

ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA 

MULHER e MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA, com consciência e 

vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com a menor 

Camily Vitória Mulher, subtraíram coisas alheias móveis em proveito 

próprio, no caso 41 (quarenta e uma) peças de roupa e 03 (três) 

recipientes para líquidos, avaliados em R$ 2.106,00 (dois mil sento e seis 

reais), conforme Termo de Apreensão às fls. 32/33 e Auto de Avaliação à 

fl. 44, em prejuízo do referido estabelecimento.

(...)

FATO 06

Na data de 15/08/2017, em horário não especificado, no estabelecimento 

comercial “Supermercado Paredão”, localizado na Avenida Brasil, n. 

1853-S, Vila Alta, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os 

denunciados JOÃO ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS, DEUZANIR 

PEREIRA DE ARRUDA MULHER e MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA, 

com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de 

desígnios com a menor Camily Vitória Mulher, subtraíram coisas alheias 

móveis em proveito próprio, no caso 01 (um) litro de vodka, marca 

Balalaika, 01 (uma) garrafa de catuaba com açaí, 01 (um) gel, 03 (três) 

bebidas lácteas achocolatadas, marca Toddynho, 02 (dois) piercings, 

avaliados em R$ 79,98 (setenta e nove reais e noventa e oito centavos), 

conforme Termo de Apreensão às fls. 32/33 e Auto de Avaliação à fl. 41, 

em prejuízo do referido estabelecimento.

(...)

FATO 07

Na data de 15/08/2017, em horário não especificado, no estabelecimento 

comercial “Loja Elder”, localizado na Avenida Brasil, Centro, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados JOÃO ANTÔNIO 

MARTINS DOS SANTOS, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA MULHER e 

MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA, com consciência e vontade, em 

comunhão de esforços e unidade de desígnios com a menor Camily Vitória 

Mulher, subtraíram coisas alheias móveis em proveito próprio, no caso 13 

(treze) peças de roupas infantis e 07 (sete) peças de lingerie, avaliadas 

em R$ 890,04 (oitocentos e noventa reais e quatro centavos), conforme 

Termo de Apreensão às fls. 32/33 e Auto de Avaliação à fl. 41, em 

prejuízo do referido estabelecimento.

(...)

FATO 08

Consta que nas mesmas circunstâncias de data, horário e local dos fatos 

anteriores, os denunciados JOÃO ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS, 

DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA MULLER e MARIA EDUARDA DE 

ARRUDA SOUZA, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram 

a corrupção de pessoas menores de 18 anos, no caso a menor Camily 

Vitória Muller, com eles praticando as infrações penais descritas nos 

FATOS 01 a 07.

(...)”. Sic - fls. 05/11

 Os réus foram presos em flagrante delito em 15 de agosto de 2017 e 

tiveram a conversão de suas prisões em preventiva, conforme decisão de 

fls. 80/85.

A ré Maria Eduarda de Arruda Souza, por meio de advogado constituído, 

postulou a revogação de sua prisão preventiva (fls. 86/89 verso).

Instado a se manifestar, o MPE opinou pelo indeferimento do pleito de 

revogação da custódia cautelar da ré Maria Eduarda de Arruda Souza (fls. 

108/109).

Às fls. 116/121, a ré Deuzanir Pereira de Arruda Muller, por meio de 

advogado constituído, postulou a revogação da sua prisão preventiva.

Às fls. 131/135 verso, indeferiu-se o pedido de revogação de prisão 

preventiva formulado pela ré Maria Eduarda de Arruda Souza.
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O réu João Antônio Martins dos Santos impetrou Habeas Corpus perante o 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, visando a liberdade 

provisória, cuja liminar postulada foi indeferida pelo Juízo ad quem (fls. 

145/146 verso). No mérito do HC, a ordem foi denegada (fls. 202/205).

A peça inicial acusatória foi recebida em 06 de setembro de 2017, na 

forma colocada em Juízo, às fls. 147/147 verso.

A ré Deuzanir Pereira de Arruda impetrou Habeas Corpus perante o 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, visando a liberdade 

provisória, cuja liminar postulada foi indeferida pelo Juízo ad quem (fls. 

152/154).

A ré Maria Eduarda de Arruda Souza também impetrou Habeas Corpus 

perante o Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, visando a 

liberdade provisória, cuja liminar postulada foi indeferida pelo Juízo ad 

quem (fls. 159/160).

O réu João Antônio Martins dos Santos, por meio de advogado constituído, 

apresentou resposta à acusação às fls. 166.

Entre um ato e outro, por meio de decisão de fls. 171/178, revogou-se a 

prisão preventiva da ré Deuzanir Pereira de Arruda Muller, aplicando-se 

medidas cautelares alternativas à prisão, em razão de seu grave estado 

de sua saúde (fls. 171/178).

Às fls. 197/199, a ré Maria Eduarda de Arruda Souza pugnou pela 

substituição da sua prisão preventiva para prisão domiciliar.

Instado, o MPE opinou pelo indeferimento do pleito de substituição da 

prisão preventiva da ré Maria Eduarda de Arruda Souza para domiciliar 

(fls. 206/208).

As acusadas Deuzanir Pereira de Arruda e Maria Eduarda de Arruda 

Souza, por meio de advogado constituído, apresentaram respostas às fls. 

211/217 e 241/247, onde a ré Maria Eduarda de Arruda Souza postulou, 

ainda, pela sua liberdade provisória, substituição da sua prisão preventiva 

para domiciliar, ou qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão.

Às fls. 223/228, designou-se audiência de instrução e julgamento, bem 

como, indeferiu-se o pleito de revogação da prisão preventiva da ré Maria 

Eduarda de Arruda Souza.

O Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso concedeu a liberdade 

provisória à ré Maria Eduarda de Arruda Souza aplicando-se medidas 

cautelares alternativas à prisão (fls. 254 verso).

Às fls. 255, determinou-se a expedição do competente alvará de soltura 

da ré Maria Eduarda de Arruda Souza, cujo alvará de soltura foi efetivado 

no dia 07 de outubro de 2017 (fls. 262/263).

A audiência de instrução e julgamento se realizou às fls. 300/301 verso, 

com as oitivas das testemunhas PM Allan do Prado Florêncio, PM Phelipe 

Moreira Britts, Marineide da Conceição Leandro, Romilton de Oliveira Rizzo, 

Sirlene Roque dos Santos, Vanete Minati Colman, Leonardo Igor Costa 

Sulurico, Alessandro Rodrigues Chaves, Elenita dos Santos Betoni e da 

informante Camily Vitória Muller, além dos interrogatórios dos réus João 

Antônio Martins dos Santos, Deuzanir Pereira de Arruda Muller e Maria 

Eduarda de Arruda Souza, conforme mídia de fls. 304.

Por ocasião da audiência de instrução, o réu João Antônio Martins dos 

Santos pugnou pela revogação da sua prisão preventiva.

Às fls. 305/307, a ré Maria Eduarda de Arruda Souza postulou a 

restituição do veículo apreendido nos autos.

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 317/328, 

pugnando pela condenação dos acusados João Antônio Martins dos 

Santos, Deuzanir Pereira de Arruda Mulher e Maria Eduarda de Arruda 

Souza pela prática dos crimes descritos na denúncia, com as implicações 

de maus antecedentes e reincidência na fase dosimétrica da pena para a 

ré Deuzanir Pereira de Arruda Mulher.

Às fls. 332/333, o MPE apresentou manifestação acerca dos pleitos de 

revogação da prisão preventiva do réu João Antônio Martins dos Santos e 

da restituição do veículo postulado pela ré Maria Eduarda de Arruda 

Souza, opinando pelo indeferimento da concessão da liberdade provisória 

do réu João Antônio Martins dos Santos e deferimento do pedido de 

restituição do veículo apreendido nos autos.

O réu João Antônio Martins dos Santos apresentou as derradeiras 

alegações às fls. 343/348 verso, postulando a sua absolvição, nos termos 

do artigo 386, incisos IV, VI e VII, do Código de Processo Penal.

As acusadas Deuzanir Pereira de Arruda Muller e Maria Eduarda de 

Arruda Souza apresentaram as derradeiras alegações às fls. 350/355, 

pugnando pela absolvição da ré Maria Eduarda de Arruda Souza, nos 

termos do artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, e a 

absolvição da ré Deuzanir Pereira de Arruda Muller da prática do crime de 

corrupção de menores, além do decote da qualificadora do concurso de 

pessoas do crime de furto, com base no artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 13 e seguintes), termos 

de entrega (fls. 17 e 21), autos de avaliação (fls. 18 e 22), boletim de 

ocorrência (fls. 39/42), termo de apreensão (fls. 43/44), auto de avaliação 

e entrega (fls. 46, 48, 50, 53 e 56), termo de reconhecimento de pessoa 

por fotografia (fls. 54), e pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitiva 

e judicial.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

Na Delegacia de Polícia desta urbe, os acusados narraram que:

“(...) Que após chegarem nesta cidade, diz que adentraram e furtaram 

várias lojas, acreditando que foram cinco estabelecimentos de onde 

furtaram mercadorias. Que na maioria das vezes, quem “pegava” as 

mercadorias era sua companheira Deuzanir Pereira. Que as mercadorias 

furtadas eram colocadas no interior de um veículo fiat Palio pertente a 

Deuzanir Pereira que esta em nome da filha dela Maria Eduarda. Que todas 

as vezes que Deuzanir Pereira descia do carro para entrar em um loja, diz 

que a adolescente Camily a acompanhava, entretanto, diz não poder 

afirmar que a adolescente entrava na loja com a mãe. Que o interrogando 

diz que adentrou somente em três estabelecimentos comerciais, o 

supermercado Big Master, a Loja Havan e uma terceira que diz não saber 

declinar o nome. Que quando estava dentro do seu automóvel Fiat palio, o 

qual estava estacionado na Avenida Brasil, centro desta cidade, diz ter 

sido abordado por policiais militares. Que mencionado policiais localizaram 

e arrecadaram dezenas de peças de vestuário com etiquetas de lojas 

desta cidade, as quais haviam furtado anteriormente, sete garrafas de 

whisky e outras mercadorias”. (João Antônio Martins dos Santos, fls. 

23/24)

“(...) Que após chegarem nesta cidade, diz que adentraram e furtaram em 

cinco lojas e dois estabelecimentos. Que quando dos furtos, diz que João 

Antônio somente dirigia o carro, os furtos eram praticados por si e suas 

filhas Maria Eduarda e Camily. Que as mercadorias furtadas eram 

armazenadas no interior de um veículo fiat Palio pertente a si e que esta 

em nome da sua filha Maria Eduarda. Que quando estava no interior da 

Loja Elder na companhia de Maria Eduarda e Camily, diz terem sido 

abordadas por policiais militares. Que mencionado policiais procederam 

busca pessoal em si e nas suas filhas, e na bolsa que carregava consigo, 

diz que os militares arrecadaram mais de vinte peças de roupa que 

tencionava furtar. Que no interior do automóvel Fiat Palio os militares 

arrecadaram sete garrafas de whisky e outras mercadorias que furtaram 

no supermercado Big Master e outras peças de roupas que haviam 

furtado anteriormente de outras lojas desta cidade”. (Deuzanir Pereira de 

Arruda Mulher, fls. 26/27)

“(...) Que após chegarem nesta cidade, diz que adentraram e furtaram 

várias lojas, não sabendo quantificar, contudo, acredita que no total 

cometeram furtos em seis estabelecimentos comerciais. Que quando dos 

furtos, diz que João Antônio somente dirigia o carro, os furtos eram 

praticados por sua mãe Deuzanir e sua irmã Kamily. Que a interroganda 

somente adentrava junto nas lojas, porém, não furtou nenhuma 

mercadoria. Que as mercadorias que furtaram, diz que eram armazenadas 

no interior de um veículo Fiat Palio pertente a sua mãe e que esta em nome 

da interroganda. Que quando estava no interior da loja Elder na companhia 

de Deuzanir e Camily, diz terem sido abordadas por policiais militares. Que 

mencionado policiais procederam busca pessoal, e nas bolsas que 

Deuzanir e Kamily levavam com elas, os militares localizaram e 

arrecadaram mais de uma dezena de peças de vestuário que elas 

tencionavam furtar. Que no interior do automóvel Fiat Palio os militares 

arrecadaram sete garrafas de whisky e outras mercadorias que furtaram 

no supermercado Big Master, e peças de roupas que haviam furtado 

anteriormente de outras lojas desta cidade”. (Maria Eduarda de Arruda 

Souza, fls. 29/30)

Inquirido judicialmente, o acusado João Antônio Martins dos Santos negou 

a prática dos crimes de furto descritos na denúncia, aduzindo que 
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somente confessou a prática daqueles crimes na fase policial porque foi 

coagido pelos policiais da ocorrência (mídia de fls. 304).

Em Juízo, a acusada Deuzanir Pereira de Arruda Muller confessou a 

prática dos crimes de furtos descritos na peça acusatória, destacando 

que os demais acusados sabiam que ela praticava os crimes de furtos 

(mídia de fls. 304).

Neste Juízo Criminal, a acusada Maria Eduarda de Arruda Souza negou a 

prática dos crimes de furto, aduzindo, também, que foi coagida pelos 

policiais da ocorrência a confessar a prática dos crimes na DEPOL (mídia 

de fls. 304).

A informante Camily Vitória Muller narrou que foi a acusada Deuzanir 

Pereira de Arruda Muller quem praticou os crimes de furtos descritos na 

denúncia, destacando que apenas participou dos furtos realizados na Loja 

Elder e Pinkbiju (mídia de fls. 304).

O que se pode ver nos depoimentos acima transcritos é que os acusados 

João Antônio Martins dos Santos e Maria Eduarda de Arruda Souza 

mudaram substancialmente a versão dada na DEPOL, pois, naquela 

oportunidade confessaram a prática dos crimes descritos na denúncia. 

Todavia, inquiridos judicialmente, negaram a prática dos crimes, aduzindo 

que apenas a ré Deuzanir Pereira de Arruda Muller praticou os crimes de 

furto, cuja prática delitiva era desconhecida pelos acusados.

Não obstante a contradição encontrada nos depoimentos dos réus, o fato 

é que a testemunha Marineide da Conceição Leandro, funcionária da Loja 

São Marcos, inquirida judicialmente, narrou que os acusados João Antônio 

Martins dos Santos, Deuzanir Pereira de Arruda Muller e Maria Eduarda de 

Arruda Souza, bem como a menor Camily, adentraram na loja e se 

espalharam, destacando que um deles foi beber água, outro foi ao 

banheiro e a outra iniciou o furto dos produtos da loja, destacando que 

eles a envolveram na empreitada criminosa. Informou que os produtos de 

furto da loja foram recuperados na DEPOL (mídia de fls. 304).

Nesse prumo, caracterizada a prática do crime de furto na Loja São 

Marcos (FATO 01).

A testemunha Romildo de Oliveira Rizzo, encarregado do Supermercado 

Big Master, aduziu que todos os acusados João Antônio Martins dos 

Santos, Deuzanir Pereira de Arruda Muller e Maria Eduarda de Arruda 

Souza, bem como a menor Camily, participaram dos furtos das garrafas de 

uísque e outros produtos do supermercado, cujas câmeras de segurança 

do estabelecimento comercial capturaram as imagens deles, destacando 

que os produtos do furto foram recuperados pela polícia militar, afirmando 

que reconheceu os acusados como protagonistas da prática delitiva (mídia 

de fls. 304).

 Logo, resta configurado a prática do crime de furto no Supermercado Big 

Master (FATO 02).

Por sua vez, a testemunha Sirlene Roque dos Santos, gerente da Loja 

Coisa Nossa, informou que os acusados João Antônio Martins dos Santos, 

Deuzanir Pereira de Arruda Muller e Maria Eduarda de Arruda Souza e 

outras crianças se encontravam na loja, quando os acusados compraram 

algumas peças de roupas e furtaram outras peças, cujas peças foram 

reconhecidas na DEPOL. Narrou que foi possível reconhecer os acusados 

da prática dos crimes de furto porque foi constatada na câmera de 

segurança da empresa a ação dos agentes (mídia de fls. 304).

Do exposto, ficou caracterizada a prática do crime de furto na Loja Coisa 

Nossa (FATO 03).

A testemunha Vanete Minati Colman, gerente comercial da Loja Centauro, 

relatou que os acusados e a menor Camily adentraram na loja para 

comprar roupas, mas, não presenciou a prática do furto das peças, 

destacando que soube da prática delitiva quando a polícia militar a ligou 

para reconhecimento das roupas subtraídas da loja, razão porque a 

declarante ratificou que as peças furtadas pertenciam à loja e que as 

acusadas haviam saído da loja sem pagá-las (mídia de fls. 304).

Posto isto, impera-se a condenação dos acusados da prática do crime de 

furto na Loja Centauro (FATO 04).

Com efeito, acerca do crime de furto ocorrido na Loja Havan desta urbe, a 

testemunha Leonardo Igor Costa Sulurico, narrou que não presenciou 

pessoalmente a prática do crime de furto perpetrado pelos acusados João 

Antônio Martins dos Santos, Deuzanir Pereira de Arruda Muller e Maria 

Eduarda de Arruda Souza, bem como, a menor Camily, aduzindo que, por 

meio das câmeras de segurança da loja, foi possível ver a ação delitiva 

deles, quando eles adentraram e saíram da loja carregando os produtos, 

sem pagá-los, destacando que os produtos de furto se encontravam nas 

bolsas dos acusados. Informa que foi até a DEPOL e reconheceu os 

acusados como os protagonistas da prática do crime, bem como todos os 

produtos subtraídos da loja (mídia de fls. 304).

Nessa toada, provada a autoria e materialidade delitivas do crime de furto 

na Loja Havan (FATO 05).

O informante Alessandro Rodrigo Sanches afirmou que a acusada 

Deuzanir e a menor Camily adentraram no supermercado e realizaram 

furtos de vários produtos, cuja ação foi muito rápida, e que os acusados 

João Antônio e Maria Eduarda lhes aguardavam no carro do lado de fora 

para empreenderem fuga, destacando que não presenciou o furto dos 

produtos e que apenas ficou sabendo da prática delitiva quando a polícia 

militar os prendeu em flagrante delito (mídia de fls. 304).

É dizer, os acusados distribuíram tarefas na empreitada criminosa para 

não dar pista da prática dos crimes de furto. No caso em questão, a 

acusada Deuzanir e a menor Camily, efetivamente, praticaram os furtos 

dos produtos, porquanto os acusados João Antônio e Maria Eduarda lhes 

aguardavam no carro para fuga da cena do crime, inclusive pode se 

observar da oitiva do informante que a ação dos acusados foi muita 

rápida.

Assim, configurada a prática do crime de furto no Supermercado Paredão 

(FATO 06).

 Por sua vez, a gerente comercial da Loja Elder, Sra. Elenita dos Santos 

Betoni, narrou que as acusadas Deuzanir Pereira de Arruda Muller e Maria 

Eduarda de Arruda Souza, bem como a menor Camily, adentraram na loja 

com as crianças e o réu João Antônio Martins dos Santos se encontrava 

na porta da loja, destacando que uma das crianças ficava embaixo das 

peças de roupas e a mãe e/ou avó quando iria pegar a criança subtraíam 

as roupas da loja, colocando-as dentro das sacolas que elas seguravam. 

Relatou que a polícia militar apareceu na loja, razão porque a ré Maria 

Eduarda discretamente iria saindo da cena quando o policial a chamou. 

Informou que as câmeras de segurança da loja flagraram as acusadas 

subtraindo peças de roupas e calcinhas da loja, colocando-as dentro de 

uma bolsa, inclusive os produtos de furto foram reconhecidos pela 

declarante na DEPOL. Relatou que o réu João Antônio saiu da loja quando 

avistou o policial militar, aduzindo que não viu se ele furtou algum produto, 

mas, ele foi detido pela polícia quando já se encontrava no seu veículo 

(mídia de fls. 304).

Em outras palavras, a ação dos acusados fora orquestrada e cada um 

deles possuía uma função na empreitada delitiva. No caso em questão, 

denota-se que as acusadas Deuzanir e Maria Eduarda, bem como a menor 

Camily, efetivamente, subtraíram as peças de roupas e lingeries da Loja 

Elder, com a participação do acusado João Antônio que se encontrava de 

campana na porta da empresa. Aliás, quando o réu João Antônio avistou o 

policial da ocorrência fugiu da cena do crime.

Portanto, provada a autoria e materialidade delitivas do crime de furto na 

Loja Elder (FATO 07).

Os policiais militares da ocorrência Allan do Prado Florêncio e Phelipe 

Moreira Britts informaram que os acusados foram presos em flagrante 

delito e a menor Camily apreendida por realizarem inúmeros crimes de 

furto de produtos e peças de roupas nas Lojas São Marcos, 

Supermercado Big Master, Coisa Nossa, Centauro, Havan, Supermercado 

Paredão e Elder, destacando que o gerente comercial do Supermercado 

Big Master deparou com a prática do crime naquela empresa, por meio da 

câmera de segurança da loja, reconhecendo os acusados e a menor na 

empreitada delitiva, cuja menor ainda debochou dos policiais da 

ocorrência, razão porque os abordaram e encontraram nas buscas 

pessoais e no veículo os produtos e as peças de roupas dos crimes 

(mídia de fls. 304).

 No ponto, as declarações das testemunhas foram firmes e harmônicas, 

de sorte que não há motivos para duvidar de sua veracidade.

No caso judicializado, mais do que depoimentos isolados, as declarações 

e a confissão da acusada Deuzanir Pereira de Arruda Muller da prática 

delitiva pelos réus encontram-se em harmonia com as demais provas 

produzidas. Afinal, todos os produtos do furto, conforme já acenado, fora 

encontrado com os réus.

Em outras palavras, o fato de os réus terem sido encontrados na posse 

da res furtiva, imediatamente após a subtração, somado aos depoimentos 

colhidos nos autos, não deixa dúvidas de que eles, na companhia da 

adolescente, subtraíram os produtos e peças de roupas dos 

estabelecimentos comerciais descritos na peça acusatória.

Prosseguindo, também não há dúvidas quanto à incidência da 

qualificadora de concurso de pessoas, descrita no inciso IV do § 4º do 

artigo 155 do Código Penal, pela própria narrativa testemunhal.

 Dessa feita, o conjunto probatório produzido nos autos é conclusivo no 
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sentido de que os réus cometeram, por 07 (sete) vezes, o crime descrito 

no artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal.

Por fim, convém enfrentar a imputação do crime descrito no artigo 244-B 

do ECA, ou seja, corrupção de menor, tendo como vítima a adolescente 

Camily Vitória Muller.

Sem delongas, estando comprovado que os réus praticaram os delitos de 

furto junto com a adolescente Camily, conforme já assinalado, as suas 

condenações pelo presente delito é medida que se impõe, já que se trata 

de crime formal, senão, vejamos o entendimento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, 

CAPUT, E 35 DA LEI N. 11.343/2006. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B 

DO ECA. CRIME FORMAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Se o Tribunal a quo, com base na análise dos elementos 

fático-probatórios dos autos, entendeu configurada a autoria e a 

materialidade delitivas, afastar tal entendimento implicaria o reexame de 

provas, a incidir a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

2. "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da 

efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal" (AgRg no REsp 

1.691.669/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, DJe de 20.10.2017).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1142536/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 

QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017)

Ademais, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 

500 sobre o assunto, vejamos: “A configuração do crime previsto no 

artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova 

da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

No ponto, não obstante a adolescente negar a participação na subtração 

das peças de roupas e produtos de todas as lojas, a “estória” por ela 

contada, segundo a qual praticamente teria participado do furto ocorrido 

no Supermercado Paredão – Loja Pink biju – e Loja Elder, também não 

passa do exercício da autodefesa.

Ao contrário do que diz a adolescente, a informação repassada pelas 

vítimas de que os réus teriam sido vistos nas cercanias das lojas na 

companhia de outra pessoa em momento condizente com a subtração, tal 

qual a postura adotada pela adolescente, quando deparou com a 

guarnição da polícia militar, debochando, são sintomáticos da sua 

participação no evento criminoso.

Nessa linha de raciocínio, denota-se que restou caracterizado o concurso 

formal próprio dos crimes de furto e corrupção de menor, pois, em cada 

contexto fático os acusados praticaram dois crimes, razão porque deverá 

ser utilizado 1/6 para elevação da terceira fase da pena.

Por fim, aplica-se no caso em questão a continuidade delitiva da prática 

dos crimes de furto.

De início, cumpre registrar que a ficção legal da continuidade delitiva foi 

criada por injunções de política criminal, a fim de evitar a soma resultante 

das penas derivadas de concurso material de crimes e a eternização do 

cumprimento das penas privativas de liberdade aplicadas, assim 

humanizando a sua execução e restringindo-a ao estritamente necessário 

e razoável para a retribuição modelar do injusto, na direção da 

ressocialização do condenado.

 Com efeito, o Código Penal conceitua crime continuado como o conjunto 

de ilícitos praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de 

execução e outras semelhantes.

 É de se observar que no fato em tela, a continuidade delitiva está 

evidenciada, em razão de as circunstâncias de tempo e maneira de 

execução, pois, os réus mediante mais de uma ação praticaram sete (07) 

crimes, em lugares próximos (os estabelecimentos das vítimas ficam 

próximos) e em curto espaço de tempo (no mesmo dia 15/08/2017) 

utilizando-se, sempre, do mesmo modus operandi (em todos os casos os 

réus envolviam as vítimas, pois, se espalhavam pelas lojas para não 

chamar a atenção dos funcionários, para subtraírem os produtos).

Deste modo, não há por que não reconhecer, entre essas infrações, a 

continuidade, desde que abrigada à espécie pelo disposto no artigo 71 do 

Código Penal.

A lei penal não exige a unidade de desígnios para a configuração do crime 

continuado, cuja existência deve ser aferida por critérios puramente 

objetivos.

Disso também não discrepa o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 

CONTINUIDADE DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Evidenciada a unidade 

de desígnio e mostrando-se os roubos vinculados pelo nexo da 

continuidade, à luz das mesmas condições de tempo, lugar e forma de sua 

execução, faz-se imperativo o reconhecimento da unidade jurídica do 

crime continuado. 2. Ordem concedida. (HC 21088 / RJ; publicado no DJ 

06.02.2006 p. 321).

 Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/11 e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho os réus João Antônio Martins dos 

Santos, Deuzanir Pereira de Arruda Muller e Maria Eduarda de Arruda 

Souza, já qualificados nos autos, como incursos nas penas do tipo penal 

descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de pessoas), do Código 

Penal, por sete vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71), e em 

concurso formal (CP, artigo 70, primeira parte) com o artigo 244-B, do 

ECA.

 Atenta, também, ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar a pena a ser aplicada aos réus, pelos DELITOS DE FURTO – 

DESCRITOS NOS FATOS 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 EM CONTINUIDADE 

DELITIVA E EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE 

MENOR.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO

 RÉU JOÃO ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS

(FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO

 FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENOR)

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, em sua forma 

qualificada (§ 4º), é a de reclusão, de dois (02) a oito (08) anos, e multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, seu grau de culpabilidade é 

acentuado, eis que agiu ardilosamente para que as vítimas não 

descobrissem sua conduta criminosa.

Seus antecedentes são ruins, uma vez que o réu possui uma sentença 

penal condenatória não transitada em julgado por fato posterior, conforme 

extrato do Sistema Apolo em anexo (que, apesar de não aparecer nome, 

por se tratar de segredo de Justiça, se trata da ação penal por estupro de 

vulnerável, tombada sob Código Apolo 33152, do Juízo da Comarca de 

Guiratinga/MT., conforme certidão de antecedentes de fls. 76).

 A sua conduta social é negativa, vez que não demonstrou estar 

trabalhando à época do cometimento do delito, e ao invés de procurar 

trabalho honesto, decidiu perpetrar outros delitos evidenciando que tem 

uma personalidade voltada ao cometimento de crimes.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, ou seja, a ambição, razão pela qual, 

não serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias foram próprias do delito.

 As consequências do delito não foram graves, eis que, as vítimas 

recuperaram, praticamente, todos os objetos subtraídos.

 Não há como se aferir o comportamento das vítimas, pois estas não 

interferiram em qualquer fase do iter criminis, nem posteriormente.

 Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em três (03) anos e dois (02) meses e três (03) dias de 

reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vislumbro a não existência 

de circunstâncias atenuantes e agravantes, razão porque a pena 

intermediária deverá ser mantida em três (03) anos e dois (02) meses e 

três (03) dias de reclusão.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, conforme se verifica, no caso 

em testilha se aplica o CONCURSO FORMAL DE CRIMES DOS CRIMES DE 

FURTO E CORRUPÇÃO DE MENOR, exasperando a pena em 1/6, 

ELEVANDO-A para três (03) anos e oito (08) meses e treze (13) dias de 

reclusão.

Prosseguindo, os réus foram condenados pela prática de sete crimes de 

furto, desenvolvidos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo 

de execução, pelo que reconheço a CONTINUIDADE DELITIVA entre as 

condutas perpetradas pelos réus, e, sendo idênticas as penas a ele 

cominadas pelos crimes de furto, APLICO-LHE apenas uma delas, 

exasperando-a em 2/3 (dois terço) em face do número de ilícitos (sete 

delitos), perfazendo, assim, UM TOTAL DE PENA PELOS CRIMES DE 

FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL E 

CONTINUIDADE DELITIVA em seis (06) anos e dois (02) meses e um (01) 
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dia de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em vinte e seis (26) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos (15/08/2017), 

que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos 

artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante 

a alínea “b” do § 2º do art. 33 do CP.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das 

penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva 

de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos 

os requisitos legais dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DA

 RÉ DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA MULLER

(FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO

 FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENOR)

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, em sua forma 

qualificada (§ 4º), é a de reclusão, de dois (02) a oito (08) anos, e multa.

 A culpabilidade da acusada, ou seja, seu grau de culpabilidade é 

acentuado, eis que agiu ardilosamente para que as vítimas não 

descobrissem sua conduta criminosa.

Seus antecedentes são ruis, pois, a ré possui duas sentenças penais 

condenatórias transitadas em julgado por fatos anteriores, razão porque 

uma será utilizada como maus antecedentes e a outra na segunda fase da 

pena como reincidência, conforme certidão de antecedentes criminais de 

fls. 77/77 verso.

 A sua conduta social é negativa, vez que não demonstrou estar 

trabalhando à época do cometimento do delito, e ao invés de procurar 

trabalho honesto, decidiu perpetrar outros delitos evidenciando que tem 

uma personalidade voltada ao cometimento de crimes.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, ou seja, a ambição, razão pela qual, 

não serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias foram próprias do delito.

 As consequências do delito não foram graves, eis que, as vítimas 

recuperaram, praticamente, todos os objetos subtraídos.

 Não há como se aferir o comportamento das vítimas, pois, estas não 

interferiram em qualquer fase do iter criminis, nem posteriormente.

 Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em três (03) anos e dois (02) meses e três (03) dias de 

reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vislumbro a existência de 

circunstância atenuante da confissão. Todavia, denota-se a existência da 

agravante da reincidência, razão porque hei por bem compensá-las, 

mantendo-se a pena intermediária no patamar de três (03) anos e dois 

(02) meses e três (03) dias de reclusão.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, conforme se verifica, no caso 

em testilha se aplica o CONCURSO FORMAL DE CRIMES PARA OS CRIMES 

DE FURTO E CORRUPÇÃO DE MENOR, exasperando a pena em 1/6, 

ELEVANDO-A para três (03) anos e oito (08) meses e treze (13) dias de 

reclusão.

Prosseguindo, os réus foram condenados pela prática de sete crimes de 

furto, desenvolvidos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo 

de execução, pelo que reconheço a CONTINUIDADE DELITIVA entre as 

condutas perpetradas pelos réus, e, sendo idênticas as penas a ele 

cominadas pelos crimes de furto, APLICO-LHE apenas uma delas, 

exasperando-a em 2/3 (dois terço) em face do número de ilícitos (sete 

delitos), perfazendo, assim, UM TOTAL DE PENA PELOS CRIMES DE 

FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL E 

CONTINUIDADE DELITIVA em seis (06) anos e dois (02) meses e um (01) 

dia de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-A ainda ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica da condenada, 

ARBITRO em vinte e seis (26) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data dos fatos (15/08/2017), 

que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos 

artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL FECHADO, consoante a 

alínea “b” do § 2º do art. 33 do CP.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das 

penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva 

de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos 

os requisitos legais dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DA

 RÉ MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA

(FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO

 FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENOR)

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, em sua forma 

qualificada (§ 4º), é a de reclusão, de dois (02) a oito (08) anos, e multa.

 A culpabilidade da acusada, ou seja, seu grau de culpabilidade é 

acentuado, eis que agiu ardilosamente para que as vítimas não 

descobrissem sua conduta criminosa.

Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais de fls. 79.

 A sua conduta social é negativa, vez que não demonstrou estar 

trabalhando à época do cometimento do delito, e ao invés de procurar 

trabalho honesto, decidiu perpetrar outros delitos evidenciando que tem 

uma personalidade voltada ao cometimento de crimes.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, ou seja, a ambição, razão pela qual, 

não serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias foram próprias do delito.

 As consequências do delito não foram graves, eis que, as vítimas 

recuperaram, praticamente, todos os objetos subtraídos.

 Não há como se aferir o comportamento das vítimas, pois, estas não 

interferiram em qualquer fase do iter criminis, nem posteriormente.

 Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em dois (02) anos e oito (08) meses e vinte (20) dias de 

reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vislumbro a existência de 

circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa 

(documento de fls. 58), razão porque REDUZO a pena para dois (02) anos 

de reclusão.

Não há agravantes.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, conforme se verifica, no caso 

em testilha se aplica o CONCURSO FORMAL DE CRIMES PARA OS CRIMES 

DE FURTO E CORRUPÇÃO DE MENOR, exasperando a pena em 1/6, 

ELEVANDO-A para dois (02) anos e quatro (04) de meses de reclusão.

Prosseguindo, os réus foram condenados pela prática de sete crimes de 

furto, desenvolvidos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo 

de execução, pelo que reconheço a CONTINUIDADE DELITIVA entre as 

condutas perpetradas pelos réus, e, sendo idênticas as penas a ele 

cominadas pelos crimes de furto, APLICO-LHE apenas uma delas, 

exasperando-a em 2/3 (dois terço) em face do número de ilícitos (sete 

delitos), perfazendo, assim, UM TOTAL DE PENA PELOS CRIMES DE 

FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL E 

CONTINUIDADE DELITIVA em três (03) anos e dez (10) meses e vinte (20) 

dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-A ainda ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica da condenada, 

ARBITRO em dezoito (18) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data dos fatos (15/08/2017), que deverá 

ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 

50 da Lei Substantiva Penal.

 A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a 

alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que a acusada Maria Eduarda não é reincidente e a 

pena aplicada não excede a quatro anos; o crime foi praticado sem 

emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os 

antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a 

substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 

44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa 

de liberdade, imposta ao acusado, por DUAS penas RESTRITIVAS DE 

DIREITO, consistente em prestação de serviços à comunidade durante o 

período da pena imposta, bem como, pena pecuniária, a ser imposta pelo 

Juízo da Execução.

No mesmo sentido, a entidade a ser beneficiada com a prestação de 

serviços também deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de 

acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando. Consigno, por 
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oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida 

em pena privativa de liberdade na hipótese prevista no § 4º do art. 44 do 

Código Penal.

 Todos os réus poderão apelar em liberdade, uma vez que não se faz mais 

presentes qualquer dos fundamentos da prisão preventiva, pois a 

aplicação da lei penal foi assegurada e a ordem pública já fora 

reestabelecida no caso em questão, razão porque DETERMINO A 

IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO RÉU 

JOÃO ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS, salvo se por outro motivo não 

estiver preso.

 Em consequência, RESTA PREJUDICADA a análise do pleito de liberdade 

provisória do acusado.

Em tempo, a defesa da ré Maria Eduarda de Arruda Souza postulou pela 

restituição do veículo Fiat Pálio apreendido nos autos (fls. 305/307).

O MPE opinou pelo deferimento do pleito de restituição do bem apreendido 

(fls. 332/333).

Pois bem. A restituição de coisas apreendidas possui previsão expressa 

do Código de Processo Penal, nos artigos 118 a 124. Destarte, imperioso 

destacar o que preconiza o artigo 120, in verbis:

“A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade 

policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida 

quanto ao direito do reclamante.”

No caso em in concreto, vislumbro que a requerente acostou aos autos 

cópia do documento do veículo (fls. 310).

Nesse sentido, considerando a efetiva comprovação da propriedade, bem 

como os elementos probatórios até o momento produzidos, entendo que a 

apreensão do bem não possui relevância jurídica para o deslinde da 

demanda.

Acerca da matéria, o Sodalício Mato-Grossense já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS NO 

FEITO ORIGINÁRIO POR TRÁFICO DE DROGAS – PERDIMENTO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR DECRETADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – 

INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO HABITUAL OU 

ROTINEIRA DO AUTOMÓVEL PARA A PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE 

SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STJ – PROVA 

DOCUMENTAL DA PROPRIEDADE DO BEM – EVIDENCIADA SITUAÇÃO DE 

TERCEIRO DE BOA-FÉ – RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE – CONCESSÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA –DEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA 

COMPROVADA – APELO PROVIDO. Não comprovada a utilização rotineira 

ou frequente do automóvel apreendido para a prática do comércio malsão, 

inviável é o seu perdimento, devendo ser procedida a restituição do bem 

ao seu legítimo proprietário, ainda mais quando o requerente demonstra 

inequivocamente a propriedade do bem móvel e a situação de terceiro de 

boa-fé. Preenchidos os requisitos exigidos pela Lei 1.060/50, o apelante 

faz jus aos benefícios da justiça gratuita. (TJMT, Ap 73674/2016, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

28/09/2016, Publicado no DJE 06/10/2016)” – Grifamos.

“MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – 

DEFERIMENTO DA DEVOLUÇÃO CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE 

LICENCIAMENTO ATUALIZADO DO VEÍCULO – ILEGALIDADE – 

COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – PRESCINDIBILIDADE DA 

CONSTRIÇÃO PARA O DESLINDE DO PROCESSO – CARÁTER 

ADMINISTRATIVO DA EXIGÊNCIA VISANDO A REGULARIZAÇÃO DO 

VEÍCULO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL – SEGURANÇA 

CONCEDIDA. O preceito contido no art. 118 do Código de Processo Penal 

dispõe sobre a necessidade do interesse na apreensão da coisa para o 

deslinde do processo. Contudo, se ficar devidamente provado que a bem 

apreendido tem origem lícita e não demonstrado o relevo na manutenção 

da sua apreensão para a apuração da verdade real, a res deve ser 

restituída ao seu legítimo proprietário. A falta de pagamento do 

licenciamento do veículo é irregularidade de caráter meramente 

administrativo, cuja infração está prevista no art. 230, V, do Código de 

Trânsito Brasileiro, isso significando dizer que seu adimplemento não pode 

ser exigido na esfera criminal. (TJMT, MS 79910/2015, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, 

Julgado em 03/.09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)” - Grifamos

Por fim, há que se considerar que não há nenhuma dúvida sobre quem 

seja o verdadeiro dono do bem apreendido (artigo 120, § 4º, do CPP), 

tendo em vista que foi apreendido com o requerente, que apresentou o 

competente documento do carro.

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 332/333, 

DEFIRO o pedido de restituição formulado por Maria Eduarda de Arruda 

Souza, o que faço com fulcro no artigo 120 e parágrafos, do Código de 

Processo Penal.

PROCEDA-SE à ENTREGA do veículo Fiat Pálio descrito no termo de 

apreensão de fls. 43/44 (número 30), mediante a expedição do 

competente termo de restituição, com a respectiva assinatura.

Custas pelos acusados.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE os nomes dos réus no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇAM-SE 

guias de execuções DEFINITIVAS.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 18 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 262670 Nr: 26710-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ALTO TAQUARI-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELI - OAB:OAB/MT 8974

 Autos nº: 26710-16.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 262670.

 Vistos em correição.

1) DESIGNO audiência para o dia 23 de janeiro de 2018, às 13h20min, com 

a finalidade de oferecer ao réu Paulo Adriano da Silva, as condições 

ofertadas pelo Ministério Público correspondente ao benefício da 

suspensão condicional do processo.

2) INTIME-SE o réu no endereço declinado nos autos para 

comparecimento, devidamente acompanhado de advogado.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

4) Se não houver cumprimento, voltem-me CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 31 de outubro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIAN SANCHES PICCOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANDA SECURITY BRASIL SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA 

LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 13/03/2018, às 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 13/03/2018, às 16H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010870-92.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA BRAGA SARMENTO (EXECUTADO)

 

Intimo o Exequente para, requerer o que entender de direito no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Exequente, por meio de seu procurador, para retirar a 

Certidão Judicial de Existência de Dívida que encontra - se disponível na 

secretaria deste Juizado. No mais, intimo para requerer o entender de 

direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA MOREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a Exequente, por meio de sua procuradora, para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

EVERTON BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS OLIVEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001523-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO CARGNIN QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Requerida, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 19/02/2018, às 14h45min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000937-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (EXEQUENTE)

RULLYAN PETERSON SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITALINO DALLA BONA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Exequente , por meio de seu procurador para audiência de 

Concilição designada para 22 de Fevereiro de 2018 às 10h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 14 de Março de 2018 às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-20.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARTINS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 15 de Março de 2018 às 08h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001614-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MUNIZ FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA -MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelos Reclamados. 

INTIMO a Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CORTES OAB - MT20381/O (ADVOGADO)

KATIA GORETT DE SOUZA GOULART OAB - MT20022/O (ADVOGADO)

MAURICIO MONTAGNER OAB - MT20670/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelo Reclamado. 

INTIMO a Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 15 de Março de 2018 às 08h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012360-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CRUZ COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA PIMENTA WALDOW (REQUERIDO)

HIDROLIDER COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO)

 

Vistos. Nos termos do Enunciado 10 do Fonaje “A contestação poderá ser 

apresentada até a audiência de instrução e julgamento.” Considerando que 

ainda não fora realizada audiência de instrução e julgamento, determino 

seja desconsiderada a certidão do ID 10510655. Designo o dia 01 de 

março de 2018, às 14h30 para realização de audiência de Instrução e 

Julgamento. Intimem-se as partes, cientificando-as, ainda, que poderão vir 

acompanhadas de advogado, podendo, ainda, cada parte, trazer até três 

testemunhas para a prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam as 

testemunhas intimadas, deverão apresentar o requerimento na Secretaria 

até no mínimo de 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 

1º, da Lei 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 

comunicação e que, caso as partes possuam advogado constituído nos 

autos ou estejam sendo assistidas pela Defensoria Pública, a intimação 

deverá ser feita por meio do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001139-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CORDEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante o julgador pode adotar qualquer medida que reputar 

mais eficaz para a obtenção do resultado prático equivalente à tutela. No 

caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à saúde 

ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente patrimonial 

defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes últimos em 
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cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da promovente, o 

bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o cumprimento da 

tutela específica se revela a medida mais adequada. Com efeito, a simples 

advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se ineficaz para 

compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo imperiosa a tomada 

de medida de cunho mais drástico visando a efetividade do comando 

judicial. A título de ilustração do entendimento firmado no C. STJ trago o 

entendimento explicitado nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES 

EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao STJ analisar 

violação de dispositivo constitucional, por se tratar de competência 

reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. 2. 

Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, 

T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA. – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, DO CPC – 

BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA 

DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de ensejar 

a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, ainda que 

implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, em sede 

de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no ID 

11223976. Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, para que 

requeiram o que entender cabível. Após o levantamento, certifique-se e, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (924, II, do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA TEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 
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humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID_____. Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, 

para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, certifique-se 

acerca da apresentação de contestação pelos reclamados ou eventual 

decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A MÁXIMA 

URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinado o cancelamento do protesto descrito na inicial, 

alegando que não pactuou nenhuma negociação com a reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 
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reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 22 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004482-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON DE LIMA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004482-94.2016.8.11.0045 

AUTOR: GENILSON DE LIMA GONCALVES RÉU: DIGITI BRASIL COMERCIO 

DE LIVROS LTDA - ME Vistos etc. I. Com as escusas desse juízo, torno 

sem efeito homologação proferida a fl. id. 8006940 visto tratar-se de 

equívoco. II. Posto isto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito. III. 

Intime-se. Cumpra-se. IV. Às providencias. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004221-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004221-95.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ANDREIA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: 

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA, BRF S.A., LM TRANSPORTES 

INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A Vistos etc, I. Proceda-se 

com a devida inclusão do advogado constituído pela empresa requerida 

(BRF) nos autos. II. Certifique-se a secretaria quanto a devida citação dos 

demais requeridos para comparecimento a audiência designada, e em 

caso infrutífero intime-se a autor para que em 10 (dez) dias manifeste-se 

quanto ao prosseguimento do feito em relação aos demais requeridos. III. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001179-38.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FATIMA DOS SANTOS MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001179-38.2017.8.11.0045 

AUTOR: MARLENE FATIMA DOS SANTOS MACIEL RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. De acordo com o §8º da Lei 

13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da concessão da 

antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que encerre-se a 

demanda sem prejuízo ao requerente. Tenho que este tempo será hábil 

para a realização dos atos processuais até a sentença. II. Decorrido vasto 

lapso temporal da intimação do médico por ora nomeado, renuncio o 

mesmo e nomeio para atuar como expert deste Juízo, o Dr. Guido Vaca 

Cespedes, CRM/MT 5084, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro 

os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 

767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. III. 

Intime-se o perito anterior acerca da revogação, para que não realize a 

perícia porventura agendada, certificando o ocorrido nos autos. IV. Com a 

juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias. V. Intime-se as partes da presente decisão. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000033-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BETHANIA SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000033-93.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: ANA BETHANIA SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. I. Intime-se a 

parte autora para que, querendo, apresente impugnação dentro do prazo 

legal. II. Após, retorne-me conclusos. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113271 Nr: 5630-94.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILTON RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 7 de janeiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82793 Nr: 2224-70.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELONI GIOMBELLI FERREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 7 de janeiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41060 Nr: 1366-73.2011.811.0045

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPCAM ISAGRO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RIBEIRO DA CRUZ, ÍRIS CRISTINA 

HENRIQUE MARCHITTO DA CRUZ, AGRALMAT MÁQUINAS E VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA GEMIO DOS REIS 

GONÇALVES - OAB:134.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO FERREIRA - 

OAB:MT/20.674

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 41060

TIPO: CAUTELAR

Vistos etc.

 A decisão interlocutória que conheceu o arresto já foi deferida há mais de 

seis anos, contudo, ainda não foi efetivada.

 Assim, com a superveniência do novo CPC, intime-se a parte Autora para 

indicar a forma como pretende efetivar a medida ou ainda, mesmo sem o 

exaurimento da liminar, atuar na forma do art. 308 do CPC (apresentar o 

pedido principal da execução para que o feito possa seguir seu caminho 

judicial).

 Apesar da contestação, é desnecessário instruir o processo cautelar, 

vez que a liminar não foi objeto de recurso (ao menos não há tal notícia 

nos autos).

 O prazo é de 30 dias.

 Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 17 de janeiro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 131164 Nr: 6252-42.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID JOSÉ MIGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL COROADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:21238/RS

 ISTO POSTO, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do 

CPC, com resolução de mérito, para o fim de determinar o cancelamento da 

constrição judicial (registro de penhora R-5-5326 – fl. 76 da 

execução).Portanto, condeno a parte Embargante (princípio da 
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causalidade) ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa e ao pagamento das custas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de janeiro de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000052-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALACIR ANTONIO TRENTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000052-65.2017.8.11.0045 

AUTOR: ALACIR ANTONIO TRENTIN RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. De acordo com o §8º da Lei 13.457/2017, 

fixo o prazo estimado de duração do benefício deferido à fl. id. 4630906 

pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da 

concessão da antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que 

encerre-se a demanda sem prejuízo ao requerente. Tenho que este tempo 

será hábil para a realização dos atos processuais até a sentença. II. 

Decorrido vasto lapso temporal da intimação do médico por ora nomeado, 

renuncio o mesmo e nomeio para atuar como expert deste Juízo, o Dr. 

Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, o qual cumprirá escrupulosamente 

o encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), 

nos termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Vale ressaltar que, a 

Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, 

que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. III. Intime-se o perito anterior acerca da revogação, para que 

não realize a perícia porventura agendada, certificando o ocorrido nos 

autos. IV. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. V. Intime-se as partes 

da presente decisão. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004752-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA LEAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO)

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004752-21.2016.8.11.0045. Vistos etc. I. Destaco que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de 

julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), razão pela qual fixo os 

seguintes pontos controvertidos (CPC, art. 357, II): a) se estão presentes 

os pressupostos configuradores da cobrança e indenização postuladas; 

b) demais pontos que sejam verificados no decorrer da instrução pelo 

juízo como sendo de interesse para o deslinde da causa. II. Julgo, ainda, o 

processo saneado, uma vez que presentes se fazem os pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições 

para o exercício da ação, remetendo-o à fase instrutória. III. Intimadas a 

especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora pugnou 

pelo seu próprio depoimento pessoal e prova testemunhal (Id 9027433), ao 

passo que a parte requerida informou seu desinteresse na produção de 

provas e requereu o julgamento antecipado da lide (Id 8840325). IV. Nos 

termos do disposto no art. 385 do CPC, compete à parte requerer o 

depoimento pessoal da outra parte, sem prejuízo do poder do juiz de 

ordená-lo de ofício, sendo incabível a qualquer das partes exigir o seu 

próprio depoimento. V. Defiro, portanto, a produção da prova testemunhal, 

e, para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/05/2018, às 14:00 horas. VI. Advirto que compete ao advogado do 

autor informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca da data da 

audiência (art. 455, do CPC), devendo a intimação ser realizada por carta 

com aviso de recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de 

antecedência da data da audiência (art. 455, §1º, do CPC). VII. A inércia 

na intimação da testemunha importará na desistência da produção da 

prova em questão (art. 455, §3º, do CPC). VIII. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004666-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA LUIZ DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SIMONE LAZAROTTO DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

MANIFESTEM-SE NOS AUTOS REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000607-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELIRIO ANTONIO COSMA - ME (RÉU)

DANIEL VIEIRA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1000607-82.2017.8.11.0045 

AUTOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: DELIRIO 

ANTONIO COSMA - ME, DANIEL VIEIRA DA SILVA Vistos etc. 1. Nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado 

entre as partes às ID. Num. 9750671 - Pág.1/6 dos autos, restando extinto 

o processo com resolução do mérito. 2. Custas e Honorários nos termos 

do acordo. 3. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente 

homologatórias não precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive 

as homologatórias de transação (RT 621/182). 4. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 21 de Novembro 

de 2017 Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura 

Digital)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003196-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL, APRESENTEM IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000240-92.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDINEISA GUIDO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA:"em 05 (cinco) dias, especificar as 

provas que pretende produzir, justificando sua pertinência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000227-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DO NASCIMENTO DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001996-39.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SALES VIEIRA OAB - MT0011663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO AUGUSTO WIRZBICKI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO PRAZO DE 05(CINCO) 

DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002994-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARCELINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação para no prazo legal, apresentar manifestação acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002042-28.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CELLA (EXECUTADO)

ADELINA ANDRADE CORTES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA QUE 

MANIFESTEM-SE NOS AUTOS, TENDO EM VISTA A CERTIDÃO ID : 

9940531.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002300-38.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REWAY & REWAY LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE IMPULSIONE O FEITO, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001972-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIACOMINI VEICULOS - EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEZIO RODRIGUES DA SILVA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA QUE MANIFESTE-SE NOS AUTOS, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000902-56.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA GONCALVES SILVA DE MORAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE 

MANIFESTE-SE NOS AUTOS, TENDO EM VISTA A NEGATIVA DE 

CITAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002206-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MONTEIRO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL APRESENTEM IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002898-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 
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MANIFESTE-SE NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003673-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA FABIANE 

BARTH PARA QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA A 

PERICIA APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002323-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MARTINELLI (EXECUTADO)

TRANSPORTES MARTINELLI LTDA - ME (EXECUTADO)

MAIRI SAMUEL MARTINELLI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE MANIFESTE-SE NOS AUTOS, 

ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS SEM ÊXITO NA 

LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002187-84.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINA CORREA DOS REIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA QUE 

MANIFESTEM-SE NOS AUTOS, TENDO EM VISTA A CERTIDÃO NEGATIVA 

DE APREENSÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000050-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BERTOLDO SANDRI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

MANIFESTE-SE NOS AUTOS, TENDO EM VISTA A CERTIDÃO NEGATIVA 

DE CITAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001428-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA BATISTA JACONE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL APRESENTEM IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001790-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CRISTINA DIAS PENA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 DIAS IMPULSIONE O FEITO REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, SOB PENA DE INTIMAÇÃO DIRETAMENTE AO AUTOR.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001846-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DIEGO KIRST (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

MANIFESTE-SE NOS AUTOS REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001543-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004338-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETTI BELLE (EMBARGANTE)

SILVIA CRISTINA DOS SANTOS AMARAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004338-86.2017.8.11.0045 

EMBARGANTE: DONIZETTI BELLE, SILVIA CRISTINA DOS SANTOS 

AMARAL EMBARGADO: FIAGRIL Vistos. 1. A gratuidade da justiça não 

deve ser admitida na hipótese em tela, já que não restou suficientemente 

demonstrada a impossibilidade do(a)(s) autor(a)(es) em suportar as 

despesas processuais. Com efeito, compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, principalmente da dicção da petição inicial, 

deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a capacidade de 

demonstrar que a(o) requerente não se enquadra no conceito de pobreza 

e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, 

no estado potencial, ser privada(o) do acesso do acesso ao Poder 

Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. Se 

assim não o fosse, teria a parte autora promovido prova efetiva de sua 

miserabilidade processual, a fim de afastar tais indícios, o que, de fato, 

não ocorreu. Pelo contrário, da declaração de imposto de renda se denota 

um vasto patrimônio de maquinários agrícolas, mais de 1000 ha em área de 

terras sendo explorada, saldo de valor considerável em conta corrente 

(mais de R$ 80.000,00), não há dúvida que o autor bem dá conta de pagar 

as custas processuais iniciais sem passar fome. 2. Assim, indefiro o 

pedido de Justiça Gratuita veiculado. 3. Intime-se, portanto, a autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e 
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despesas de ingresso, sob pena de seu indeferimento, consoante dispõe 

o artigo 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 10 de Novembro de 2017 Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003795-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO LISBOA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003795-83.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: PAULO SERGIO LISBOA DOS SANTOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, completar a petição inicial, indicando a sua 

profissão, nos termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. 2. De igual modo, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, emendar a petição inicial, indicando o investidor que efetuou o 

pagamento através do “backoffice”, acostando ao feito o comprovante de 

pagamento/quitação do indigitado valor ao mesmo. 3. A isenção no 

pagamento das custas iniciais e taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 

7.347/85, diz respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, não 

se aplicando para as ações individuais, em que se postula a liquidação de 

danos individualmente sofridos, já que se inaugura novo processo, com 

nova distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: 

AÇÃO COLETIVA - SENTENÇA GENÉRICA - LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL - TAXA JUDICIÁRIA - CUSTAS INICIAIS DEVIDAS - Na 

execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação 

civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei 

nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 

0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de 

Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC X 

BANCO DO BRASIL - PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS - NECESSIDADE - 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 - AÇÃO AUTÔNOMA - PREPARO 

DAS CUSTAS RECURSAIS - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente de fazerem parte dos quadros 

associativos do IDEC, os poupadores detêm legitimidade de ajuizar 

cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 

n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência de custas e de Taxa Judiciária 

não se aplica quando se tratar de requerimento individual, ou em 

litisconsórcio, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. 3- 

É devido o recolhimento de custas iniciais em execução individual de 

sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação autônoma, e não mera fase 

de cumprimento de sentença em ações individuais, regulamentada pelos 

artigos 475-A e seguintes do Código de Processo Civil . 4- O pagamento 

das custas recursais pela parte que requer justiça gratuita é ato 

incompatível com a declaração de pobreza. (AI 10024142906635001 MG, 

Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 4. De outro lado, 

verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado “não ter 

condições de arcar com as custas processuais", não trouxe aos autos 

provas suficientes quanto à referida assertiva, na verdade, dos autos 

decorre elementos indiciários que contrariam tal afirmação. Sendo assim, 

diante da absoluta anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, 

determino seja a parte autora intimada, através de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente elementos suficientes para a 

comprovação da sua condição de necessitada, inclusive, e se o caso, 

comprovante de renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. 5. Após, concluso para deliberação. 6. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 31 de outubro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004008-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004008-89.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, completar a petição inicial, indicando a sua 

profissão, nos termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, bem como acostar ao feito comprovante de residência 

atualizado. 2. De igual modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

dias, emendar a petição inicial, indicando o investidor que efetuou o 

pagamento através do “backoffice”, acostando ao feito o comprovante de 

pagamento/quitação do indigitado valor ao mesmo. 3. A isenção no 

pagamento das custas iniciais e taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 

7.347/85, diz respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, não 

se aplicando para as ações individuais, em que se postula a liquidação de 

danos individualmente sofridos, já que se inaugura novo processo, com 

nova distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: 

AÇÃO COLETIVA - SENTENÇA GENÉRICA - LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL - TAXA JUDICIÁRIA - CUSTAS INICIAIS DEVIDAS - Na 

execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação 

civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei 

nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 

0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de 

Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC X 

BANCO DO BRASIL - PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS - NECESSIDADE - 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 - AÇÃO AUTÔNOMA - PREPARO 

DAS CUSTAS RECURSAIS - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente de fazerem parte dos quadros 

associativos do IDEC, os poupadores detêm legitimidade de ajuizar 

cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 

n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência de custas e de Taxa Judiciária 

não se aplica quando se tratar de requerimento individual, ou em 

litisconsórcio, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. 3- 

É devido o recolhimento de custas iniciais em execução individual de 

sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação autônoma, e não mera fase 

de cumprimento de sentença em ações individuais, regulamentada pelos 

artigos 475-A e seguintes do Código de Processo Civil . 4- O pagamento 

das custas recursais pela parte que requer justiça gratuita é ato 

incompatível com a declaração de pobreza. (AI 10024142906635001 MG, 

Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 4. De outro lado, 

verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado “não ter 

condições de arcar com as custas processuais", não trouxe aos autos 

provas suficientes quanto à referida assertiva, na verdade, dos autos 

decorre elementos indiciários que contrariam tal afirmação. Sendo assim, 

diante da absoluta anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, 

determino seja a parte autora intimada, através de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente elementos suficientes para a 

comprovação da sua condição de necessitada, inclusive, e se o caso, 

comprovante de renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. 5. Após, concluso para deliberação. 6. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 31 de outubro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004068-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004068-62.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, completar a petição inicial, indicando a sua profissão, nos 

termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. 2. De igual modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

emendar a petição inicial, indicando o investidor que efetuou o pagamento 

através do “backoffice”, acostando ao feito o comprovante de 

pagamento/quitação do indigitado valor ao mesmo. 3. A isenção no 

pagamento das custas iniciais e taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 

7.347/85, diz respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, não 

se aplicando para as ações individuais, em que se postula a liquidação de 

danos individualmente sofridos, já que se inaugura novo processo, com 

nova distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: 

AÇÃO COLETIVA - SENTENÇA GENÉRICA - LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL - TAXA JUDICIÁRIA - CUSTAS INICIAIS DEVIDAS - Na 

execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação 

civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei 

nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 

0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de 

Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC X 

BANCO DO BRASIL - PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS - NECESSIDADE - 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 - AÇÃO AUTÔNOMA - PREPARO 

DAS CUSTAS RECURSAIS - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente de fazerem parte dos quadros 

associativos do IDEC, os poupadores detêm legitimidade de ajuizar 

cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 

n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência de custas e de Taxa Judiciária 

não se aplica quando se tratar de requerimento individual, ou em 

litisconsórcio, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. 3- 

É devido o recolhimento de custas iniciais em execução individual de 

sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação autônoma, e não mera fase 

de cumprimento de sentença em ações individuais, regulamentada pelos 

artigos 475-A e seguintes do Código de Processo Civil . 4- O pagamento 

das custas recursais pela parte que requer justiça gratuita é ato 

incompatível com a declaração de pobreza. (AI 10024142906635001 MG, 

Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 4. De outro lado, 

verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado “não ter 

condições de arcar com as custas processuais", não trouxe aos autos 

provas suficientes quanto à referida assertiva, na verdade, dos autos 

decorre elementos indiciários que contrariam tal afirmação. Sendo assim, 

diante da absoluta anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, 

determino seja a parte autora intimada, através de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente elementos suficientes para a 

comprovação da sua condição de necessitada, inclusive, e se o caso, 

comprovante de renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. 5. Após, concluso para deliberação. 6. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 31 de outubro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003931-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)
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CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003931-80.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ODAIR CARLOS OLSON REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, completar a petição inicial, indicando a sua profissão, nos 

termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. 2. A isenção no pagamento das custas iniciais e taxa judiciária, 

prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85, diz respeito apenas à ação civil 

pública, na fase cognitiva, não se aplicando para as ações individuais, em 

que se postula a liquidação de danos individualmente sofridos, já que se 

inaugura novo processo, com nova distribuição, sendo, pois, devida a 

taxa judiciária. Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA - SENTENÇA GENÉRICA - 

LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL - TAXA JUDICIÁRIA - CUSTAS 

INICIAIS DEVIDAS - Na execução individual, fundada em sentença 

genérica proferida em ação civil pública, são devidas custas iniciais, não 

se aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO 

DESPROVIDO. (autos n. 0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio 

Shimura, 23ª Câmara de Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC X BANCO DO BRASIL - PREPARO DAS 

CUSTAS INICIAIS - NECESSIDADE - PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 - 

AÇÃO AUTÔNOMA - PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS - ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

3. De outro lado, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha 

declarado “não ter condições de arcar com as custas processuais", não 

trouxe aos autos provas suficientes quanto à referida assertiva, na 

verdade, dos autos decorre elementos indiciários que contrariam tal 

afirmação. Sendo assim, diante da absoluta anemia de provas quanto à 

alegada hipossuficiência, determino seja a parte autora intimada, através 

de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

elementos suficientes para a comprovação da sua condição de 

necessitada, inclusive, e se o caso, comprovante de renda, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 4. Após, concluso para 

deliberação. 5. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 31 de outubro 

de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura 

digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004524-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DIAS DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004524-12.2017.8.11.0045 

AUTOR: MEIRE DIAS DA CONCEICAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, providencie e traga aos autos a comprovação da 

negativa do requerimento administrativo realizado junto ao Instituto 

requerido, sob pena de extinção do feito por falta de interesse processual. 

Lucas do Rio Verde-MT, 1º de Dezembro de 2017. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito Assinatura Digital

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107068 Nr: 2370-09.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMLP, CFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOJ, WP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - 
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OAB:9973/MT, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Vistos.

1. Sem prejuízo da citação por edital realizada, determino o exaurimento da 

tentativa de citação pessoal do requerido WILLIAN PESSOA, devendo ser 

oportunizada a citação nos endereços localizados através da busca 

realizada nos sistemas (fls. 38/40), expedindo-se carta precatória para a 

Comarca de Matupá-MT e mandado para cumprimento nos endereços 

informados que pertencem a este município.

2. Visando dar celeridade a tramitação, determino que o requerente 

Wilhian Matheus Lagasse Pessoa, acompanhado de sua genitora Camila 

Fernanda Mendes Lagasse, bem como o requerido Walter Otero Junior, 

compareçam no dia 06/11/2017 às 16:00 horas junto à Diretoria do Foro, 

para a coleta do material genético referente ao exame de DNA, devendo 

as partes estarem munidas de seus documentos pessoais. O custo do 

exame, no valor de R$ 145,00 (cento e quarenta cinco reais) deverá ser 

pago na mesma data, devendo cada parte arcar com o pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor, representado pela quantia de R$ 72,50 

(setenta e dois reais e cinquenta centavos).

3. Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 20/02/2018 

às 14:00 horas.

4. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para as partes apresentarem seu rol de 

testemunhas.

5. Solicite-se ao Setor Social do Juízo para que realize o estudo 

psicossocial a fim de averiguar a existência de vinculo afetivo constituído 

entre o menor e o pai registral.

6. Oficie-se à Diretoria do Foro dando ciência da presente determinação.

7. Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80292 Nr: 4362-44.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DE AZAMBUJA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI WILKE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido contido 

inicial, para o fim de declarar rescindido o contrato de f. 57/59, e restituir 

definitivamente o veículo objeto da celebração contratual ao autor, 

consolidando sua propriedade sobre o bem, com extinção do feito com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.3.2. Condeno o requerido ao pagamento da cláusula penal no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) através da compensação do valor pago 

através da transferência da motocicleta citada no item “a” da Cláusula 

Segunda do Contrato de fl. 57/59.3.3. Tendo vista que a parte requerente 

decaiu de parte mínima do pedido, fica o requerido Rui Wilke Santos 

condenado no pagamento das custas e despesas processuais, além da 

verba advocatícia que, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015, e considerando a natureza da causa e o tempo 

exigido para o serviço do profissional, fixo, no percentual de 15% (quinze 

por cento) do valor da causa.3.4. Com o trânsito em julgado, expeça-se 

ofício ao DETRAN determinando a transferência do veículo VW Saveiro 

1.8, ano/modelo 2001/2002, Placa HRZ 4020, para o nome do requerente, 

respeitando eventuais restrições existente sob o mesmo, tais como, 

alienação fiduciária e outros.3.5. Cumpridas todas as deliberações, 

arquive-se.3.6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39698 Nr: 41-63.2011.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A, MIRELLI SILVA - OAB:14440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que no prazo legal, 

apresente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118770 Nr: 8808-51.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237/B

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA:" intimem-se as partes para, em 05 

(cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 123639 Nr: 2369-87.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.R.L LTDA - SUL 

NORTE ATACADO E VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREEART SERAL BRASIL METALURGICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE POMINI RAMOS - 

OAB:30914

 Intimação para que os advogados da parte autora, impulsione o feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de intimação diretamente a 

autora. Prazo 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 138420 Nr: 2476-97.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL LINO DE AVIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA HELENA FREITAS DE SANTIS, JOSE 

DE SANTIS, VERA LUCIA DE FREITAS CORREA, MARIO CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR IRINEU BERNANDO - 

OAB:OAB/SC 13.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:3.661-A, GERALDO ROBERTO Pesce - OAB:5137/MT

 Intimação do douto advogado da parte embargante para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da constetação de fls. 67/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 11738 Nr: 531-32.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEDERSON ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFERTIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, 

ADÃO TIMOTEO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:73391/SP, RICARDO FERREIRA DA SILVA - OAB:10947/PA, 

RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA LEITE FERNANDES 

DE MELLO - OAB:7925/A

 INTIMAR a parte exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo 

de 10 dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 29547 Nr: 3521-54.2008.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERART SCHLENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 2. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra a decisão lançada nas fls. 

1856/1860 dos autos. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil]. 3. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 35970 Nr: 983-32.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALENCAR MARQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT/14.258-A

 3. DIANTE DO EXPOSTO, rejeito a impugnação ao cumprimento de 

sentença de f. 333/337.3.1. Condeno a executada nas custas 

processuais relacionadas ao incidente praticado. Por não extinta a 

execução, a impugnação ao cumprimento de sentença tem caráter de 

incidente processual, descabendo impor-se o encargo da verba de 

patrocínio.4. Preclusa a presente decisão, manifestem-se as partes em 05 

dias. 5. Após, concluso para deliberação.6. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92140 Nr: 6010-88.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BARROS DE 

OLIVEIRA - OAB:14211-E, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos doutos advogados da parte autora, para que fique ciente 

da perícia médica marcada para o dia 17/02/2018 às 08:00h na Clinica do 

Dr. Mario Kaway Filho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94484 Nr: 1424-71.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FIGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR - OAB:17589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos doutos advogados da parte autora, para que no prazo 

legal, manifestem-se sobre o laudo pericial de fls 86/90.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99306 Nr: 5433-76.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLISON SANTOS PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:MT/16.308-A

 3. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, para o fim de:a) DECLARAR a inexistência da dívida referente ao 

contrato 4228.4781.77, restando confirmado os pedidos liminares.b) 

CONDENAR a ré no pagamento à parte autora da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), relativamente aos danos morais sofridos, 

devidamente acrescida da correção monetária calculada pelo INPC e dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos 

devidos desde a data da presente sentença até o efetivo pagamento 

(Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já 

que antes do arbitramento não há como existir mora).3.1. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a parte 

ré condenada no pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor que, nos 

termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o trabalho por ele 

realizado, fixo em 10% sobre o valor da condenação.3.2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde, 

15/12/2017.Cássio Luís FurimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 104052 Nr: 822-46.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE DUARTE MARIA, DMDB, DMDB, EVANDRO 

DE BORBA, ELISSANDRO DE BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da douta advogada da parte autora, para que informe nos autos 

a localização exata do bem a ser avaliado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118553 Nr: 8710-66.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI JORGE SOARES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Pedroso Marques - 

OAB:OAB SP 171 045, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que manifeste-se nos 

autos:"Certifico eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento 

ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de 

Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos supramencionados, 

diligenciei-me à Rua Ipê,nº. 130-E, Jardim Primavera, e ali, após as devidas 

buscas DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO do bem descrito no 

mandado, em virtude de não localizá-lo. Certifico outrossim, que no 

referido endereço reside atualmente a Srª. Kelli marques dos Santos Silva, 

qual afirmou que o Sr. Ari, foi inquilino de uma Kit Net, e que o mesmo 

mudou do endereço a cerca de (01) um ano e que desconhece o seu atual 

endereço. Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório para os 

devidos fins.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81040 Nr: 212-83.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR CAIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS ORGANIZADORES DA 

EXPOSIÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 
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OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:MT/10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANA MARIA DAVI BECKER 

- OAB:59296/RS, WERNER CANTALÍCIO JOÃO BECKER - OAB:3.950-RS

 3. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 487, I do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o fim de CONDENAR a 

parte requerida no pagamento ao autor HEITOR CAIO MONTEIRO da 

importância de R$ 9.520,00 (nove mil, quinhentos e vinte reais), 

relativamente aos danos materiais decorrentes dos gastos médicos, 

devidamente acrescida da correção monetária, calculada pelo INPC, a 

incidir do respectivo desembolso, e dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação bem como em 

danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido 

monetariamente pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (súmula 362/STJ) e 

juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, a partir do evento danoso – 

04/08/2011 (art. 398, CC e súmula 54/STJ), devidos até o efetivo 

pagamento;3.1. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da 

causalidade que a norteia, condeno a parte requerida no pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que 

nos termos do artigo 85, § 3º do CPC, fixo em 15% sobre o valor da 

condenação.3.2. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84525 Nr: 4061-63.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR BIANCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃO DE 

GRÃOS LTDA, MARCUS AURELIO DA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que manifeste-se nos 

autos, tendo em vista a correspondência de citação devolvida às fls. 72 e 

verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107894 Nr: 2780-67.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLS, PCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às f. 45, restando extinto o processo com 

resolução do mérito.

2. Sem custas, uma vez que as partes são beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita.

3. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não 

precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

transação (RT 621/182).

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115490 Nr: 6946-45.2015.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA ROSA RODRIGUES, ISABEL REDIVO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO AMELIA UGOLINE DE FREITAS, 

VICENTE OLIVEIRA DE FREITAS, REGINA HELENA FREITAS DE SANTIS, 

JOSE DE SANTIS, VERA LUCIA DE FREITAS CORREA, MARIO CORREA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, Danusa Serena Oneda - OAB:13124-B/MT, MARCELA 

SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos doutos advogados da parte autora, para que no prazo 

legal, apresentarem impugnação a contestação.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002870-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO FAVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002155-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGUS AGROINDUSTRIAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABEL TOALDO GENTILINI AVILA DAVID OAB - RS83364 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003262-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO KUMMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA ENGENHARIA E CONSULTORIA - ME (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004743-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. (REQUERENTE)

A. K. G. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. M. S. (REQUERIDO)

S. M. R. D. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819/O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte por seu procurador acerca do agendamento da 

avaliação psiquiatra para o dia 24/01/18 (quarta - feira) ás 07:00hs com a 

médica psiquiatra Lorena Marques dos Passos Araújo, no CAPS - Centro 

de Apoio Psicossocial, localizado na Av. Mato Grosso do Sul, 280/S, 

Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT.

Expediente

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109647 Nr: 3739-38.2015.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALVARINO OLIVEIRA ANTUNES JUNIOR, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: "As partes se casaram em 30 de Maio de 2006, sob 

regime de Comunhão Parcial de Bens. Durante a constância da união 

adveio o nascimento de três filhos, quais sejam: S.A.F.A(21.07.2008), 

A.E.F.A(03.02.2007) e L.R.F.A (05.04.2011), menores impúberes. O casal 

se separou de fato há aproximadamente 04(quatro) anos, não existindo 

possibilidade de reconciliação, sendo que desde a separação a 

requerente não teve mais contato com o requerido, não sabendo sequer 

seu paradeiro. Durante a convivência, o casal não adquiriu bens, 

tampouco contraiu dívidas. Desta feita, a Requerente pretende regularizar 

a situação já consolidada de fato, requerendo, assim, o divórcio do casal e 

a regularização da guarda dos filhos."

Despacho/Decisão: Processo n.º 3739-38.2015.811.0045.Vistos em 

correição.Considerando-se que a consumação da citação pessoal do 

requerido, secundada com o exaurimento de todos os meios tradicionais 

de localização, se frustrou, com lastro no teor do art. 257, inciso I do 

Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda à citação mediante 

a expedição de edital. Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do 

Código de Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 06 de novembro de 2017.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 05 de dezembro de 2017

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113730 Nr: 5955-69.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDSS, GIELMA DOS PRAZERES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE IVAN VITOR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE IVAN VITOR SILVA, Rg: 

2.119.3655, Filiação: Maria Soares Vitor e José Ivan Vitor Silva, data de 

nascimento: 29/05/1983, brasileiro(a), natural de Senador Rui Palmeira-AL, 

casado(a), pedreiro, Telefone 9966-6413. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 4.331,71 (Quatro mil e trezentos e 

trinta e um reais e setenta e um centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: "Em acordo homologado nos autos de nº 

899-55.2015.811.0045, código 104218, que tramitou na 3ª Vara da 

Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, ficou consignado que o ora 

Executado pagaria a título de alimentos ao filho, o importe de 19,04% do 

salário mínimo vigente, até o dia 10(dez) de casa mês. Entretando, o 

executado ignora a respectiva sentença, estando em atraso com o 

pagamento da verba alimentar estabelecida. Consigne-se, por oportuno, 

que as tentativas amigáveis para compelir o executado a cumprir com 

seus deveres de pai resultaram todas infrutíferas. Assim o assistido, com 

fulcro no artigo 733 do CPC, interpõe a presente execução, relativa ao 

débito das pensões alimentícias."

Despacho/Decisão: Processo n.º 5955-69.2015.811.0045.Com o objetivo 

de obter informações acerca da exata localização do requerido, 

DETERMINO que se realizem buscas nos sistemas InfoJud, Renajud e Siel, 

visando obter informações a respeito do atual endereço do 

executado.Considerando-se que a consumação da citação pessoal do 

executado, secundada com o exaurimento de todos os meios tradicionais 

de localização, se frustrou, com lastro no teor do art. 257, inciso I do 

Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda à citação mediante 

a expedição de edital. Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do 

Código de Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 21 de setembro de 2017.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Lucas do Rio Verde, 05 de dezembro de 2017

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118198 Nr: 8539-12.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 137591 Nr: 2021-35.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR JOSÉ MACCARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX SIVERO MANTESSO - 

OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente, na pessoa do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, se manifeste a respeito do teor da 

certidão do oficial de justiça. Não havendo manifestação no prazo, 

devolva-se a deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 137880 Nr: 2200-66.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES GIOMBELLI LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intime-se a exequente, na pessoa do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, providencie o pagamento das custas de 

distribuição da missiva e as despesas de locomoção do meirinho, sob 

pena de devolução da deprecata, independentemente de cumprimento. 

Não havendo manifestação e/ou pagamento no prazo, devolva-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 141267 Nr: 4159-72.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE BATISTA BORGES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT/9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT/5209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente, na pessoa do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, providencie o pagamento das custas de 

distribuição da missiva e as despesas de locomoção do meirinho, sob 

pena de devolução da deprecata, independentemente de cumprimento. 

Não havendo manifestação e/ou pagamento no prazo, devolva-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38746 Nr: 3783-33.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A GONÇALVES, MARLENE ALVES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR- 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M A GONÇALVES, CNPJ: 

37481215000181 e atualmente em local incerto e não sabido MARLENE 

ALVES GONÇALVES, Cpf: 35247746104, Rg: 701.886, separado(a) 

judicialmente, secretária, Telefone 9988-1206. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M A GONÇALVES e MARLENE 

ALVES GONÇALVES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de falta de recolhimento - ICMS Garantido Integral, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5601/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/10/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 24.992,40

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97885 Nr: 4267-09.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, 

FRANCISCO GARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

ME, CNPJ: 09447655000187 e atualmente em local incerto e não sabido 

FRANCISCO GARLET, Cpf: 02527122930, Rg: 69115567, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O Exequente é credor dos Executados da importância 

de R$30.700,30(trinta mil, setecentos reais e trinta centavos), 

representada pela Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida 

Renovação Automática Aval - PJ nº 227/2775295, emitida em data de 

27.12.2012 pela primeira executada e avalizado pelo segundo, onde o 

exequente concedeu um limite de crédito na conta corrente n. 15.549, 

agência 1.583, de titularidade da primeira executada no valor de R$ 

30.000,00(trinta mil reais), com vencimento em 25.06.2013, prorrogado 

automaticamente nos termo da cláusula 15, § 1º da presente Cédula, 

estando o crédito discriminado no demonstrativo de cálculo anexo, em 

obediência ao artigo 614, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 28§ 

2º inciso II da Lei n. 10.931 de 02.08.2004. O pagamento dos encargos de 

acordo com a cláusula 10 do contrato é mediante débito na conta corrente 

n. 15.549 que a primeira executada mantém junto à agência 1.583 do 

Banco Exequente. Ocorre, porém, que não foi possível realizar o débito 

desses encargos a partir do vencimento em data de 26.12.2013, face à 

inexistência de saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de 

todo o débito, conforme cláusula 14 do contrato. O Exequente usou todos 

os meios suasórios para o recebimento de seu crédito, porém, 

tornaram-se infrutiferas todas as tentativas, não restando alternativa, 

senão, o ajuizamento da presente execução.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109260 Nr: 3526-32.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO QUERINO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:10.990 

OAB-ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO QUERINO DE CARVALHO, 

Cpf: 53717724134, Rg: 843.513, brasileiro(a), casado(a), Telefone 65 

9908-7830. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: "As partes celebraram Contrato de Financiamento com 

garantia de alienação fiduciária, sob o nº 150320562 no valor total de R$ 

17.000,00, com pagamento por meio de 24 parcelas mensais e 

consecutivas. No entanto, o responsável pela divida até o momento não 

efetuou o devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas 

empreendidas pelo Exequente. Encontra-se, assim, em mora pelo valor 

total, liquido e certo, de R$ 17.000,00 atualizado até 29/04/2015."

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 134425 Nr: 190-49.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGEI LUIZ XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MORO DARIANO - 

OAB:OAB/RS 50727, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 
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OAB:128.341-OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 190-49.2017.811.0045.

Intime-se a exequente, na pessoa do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, providencie o pagamento do 

ressarcimento das despesas de locomoção do meirinho.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 142666 Nr: 4912-29.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CANCI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:MT.9610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente, na pessoa do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, providencie o pagamento das custas de 

distribuição da missiva e as despesas de locomoção do meirinho, sob 

pena de devolução da deprecata, independentemente de cumprimento. 

Não havendo manifestação e/ou pagamento no prazo, devolva-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 142761 Nr: 4950-41.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ - SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILFO WANDSCHEER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Cristine Bauermann 

Werner - OAB:OAB/SC 36655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente, na pessoa do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, providencie o pagamento das custas de 

distribuição da missiva e as despesas de locomoção do meirinho, sob 

pena de devolução da deprecata, independentemente de cumprimento. 

Não havendo manifestação e/ou pagamento no prazo, devolva-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 143123 Nr: 5135-79.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR FREIRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente, na pessoa do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, providencie o pagamento das custas de 

distribuição da missiva e as despesas de locomoção do meirinho, sob 

pena de devolução da deprecata, independentemente de cumprimento. 

Não havendo manifestação e/ou pagamento no prazo, devolva-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 143151 Nr: 5150-48.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SERRO AZUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA FONSECA, LEOMAR JOSE 

GAMBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAMARA BENEDETTI - 

OAB:OAB/RS 66.732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente, na pessoa do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, providencie o pagamento das custas de 

distribuição da missiva e as despesas de locomoção do meirinho, sob 

pena de devolução da deprecata, independentemente de cumprimento. 

Não havendo manifestação e/ou pagamento no prazo, devolva-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41313 Nr: 1619-61.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA RIO VERDE, JOSE SOUZA DE 

ALMEIDA, FABIO SOUZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONSTRUTORA RIO VERDE, CNPJ: 

73570244000183, atualmente em local incerto e não sabido JOSE SOUZA 

DE ALMEIDA, Cpf: 27993663504, Rg: 23744252, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido FABIO SOUZA DE ALMEIDA, Cpf: 

00602732166, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/05/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT em face de CONSTRUTORA RIO 

VERDE, JOSE SOUZA DE ALMEIDAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de R$ 3.168,16 (três mil, cento e 

sessenta e oito reais e dezesseis centavos), inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 000111/2010.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.215,82

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82505 Nr: 1906-87.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR DE SOUSA, LUCIA DELAGNESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMAR FERREIRA MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 INTIMO a parte autora/exequente para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83967 Nr: 3478-78.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.S.I SUPERMERCADO LTDA-ME, ILIANO LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO AUGUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ORIVALDO AUGUSTO, Cpf: 

50318071134, Rg: 765751, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação do Executado, acima qualificado, atualmente em local 

incerto e não sabido, para que, no prazo de 15(quinze) dias, realize o 
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pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais (art. 523 do 

Código de Processo Civil).

Resumo da Inicial: "Trata-se de requerimento para a iniciação da fase de 

cumprimento de sentença em decorrência da mora do ora devedor que 

não cumpriu os termos da sentença proferida. O devedor não adimpliu 

voluntariamente a sentença em torno da obrigação de pagar quantia certa, 

que segundo o memorial de cálculos anexo, totaliza a quantia de R$ 

4.249,69 (quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove 

centavos).

Despacho/Decisão: Processo n.º 3478-78.2012.811.0045.Providencie-se 

a regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar o cumprimento de sentença.Proceda-se à intimação do 

executado, mediante a expedição de edital [art. 513, § 2.º, inciso IV do 

Código de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize 

o pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do 

Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de 

penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil].A ausência de 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na 

imposição de multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, 

arbitrados no percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 

1.º do Código de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora 

e avaliação [art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização 

de apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro 

em cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código 

de Processo Civil].Intimem-se a exequente e o Curador Especial.Lucas do 

Rio Verde/MT, em 21 de setembro de 2017.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz 

de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 07 de dezembro de 2017

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92638 Nr: 6489-81.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA PEREIRA DA SILVA ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GROSSELLI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARAUJO - 

OAB:64.832/PR

 intimem-se as partes litigantes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, se manifestem [art. 477, § 1.º do Código de Processo Civil/2015].

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112755 Nr: 5348-56.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIM TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A.VEDANA EPP, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE TORRES VEDANA 

- OAB:31410/PR, NOILVES VEDANA - OAB:11221-B/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-/MT

 INTIMO a parte Requerida E. A. Vedana EPP para que providencie o 

pagamento da diligência de intimação da parte autora mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de 

Guia de Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema 

conforme a localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120485 Nr: 803-06.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA, 

WAGNER MOREIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12560, MARCELO ÁLVARO C.N.RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 Processo n.º 803-06.2016.811.0045.

Em sede de juízo de retratação, realizado no recurso de agravo de 

instrumento [art. 1.018, § 1.º do Código de Processo Civil], MANTENHO a 

decisão judicial que indeferiu o pedido de concessão de tutela de 

urgência, haja vista que os fundamentos invocados para ancorar/lastrear 

o veredicto não restaram superados por ulteriores modificações no 

contexto fático-jurídico estabelecido.

Oficie-se ao Juízo “ad quem” informando que a decisão foi mantida e que a 

recorrente cumpriu o disposto no artigo 1.018, § 2.º do Código de 

Processo Civil.

Intime-se a embargante para que, no prazo de 15 dias [arts. 350 c/c 679, 

ambos do CPC/15], se manifeste sobre a impugnação apresentada.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 130317 Nr: 5803-84.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA STRAPAZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:6179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória n.º 5803-84.2016.811.0045.

Intime-se a exequente, na pessoa do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, se manifeste a respeito do teor da 

certidão do oficial de justiça. Não havendo manifestação no prazo, 

devolva-se a deprecata.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 143551 Nr: 5383-45.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:17437-B/MT

 Vistos etc.,

Trata-se de pedido onde o requerente Valdomiro Veloso, por meio do seu 

advogado constituído, pugnando autorização para frequentar cultos na 

Igreja Cristã Evangélica de Lucas do Rio Verde/MT, terças e 

quintas-feiras, das 19h30min às 22horas e aos domingos, das 19h00min 

às 22h00min (fl. 95).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido (fls. 105).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Pois bem, verifica-se que ao requerente foi concedido o benefício da 

liberdade provisória condicionada ao recolhimento domiciliar no período 
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noturno, conforme acórdão de fl. 93.

Ocorre que o requerente logrou êxito em comprovar que frequenta 

referida instituição religiosa (fl. 96). Outrossim, sabemos que a pratica 

religiosa é uma eficaz medida contra o combate a criminalidade, logo, não 

há motivos para o indeferimento do pedido em questão.

ISSO POSTO, em consonância com o parecer Ministerial, DEFIRO o 

requerimento de alteração das medidas cautelares impostas em desfavor 

do requerente, determinando o recolhimento domiciliar noturno do acusado 

as terças e quintas-feiras e aos domingos às 22h15min.

Ressalte-se que o descumprimento desta, ou de qualquer das outras 

medidas, anteriormente decretadas, poderá ensejar na revogação do 

benefício da liberdade provisória e, consequente, expedição de mandado 

de prisão em desfavor do acusado.

Oficialize-se à Direção da Unidade Prisional local para ciência da presente 

decisão e alteração no sistema de monitoramento.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado e seu procurador para ciência 

desta decisão.

Findo, expeçam-se todos os documentos necessários para a realização 

da audiência de instrução e julgamento designada à fl. 75, observando-se, 

em especial, o teor do parecer ministerial de fl. 105.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 34684 Nr: 110-32.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IVA MEDEIROS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO 

DA SILVA - OAB:9331/MT

 Vistos etc.,

Trata-se de executivo de pena onde foi imposto a Maria Iva Medeiros 

Soares o cumprimento da reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e ao 

pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

 O Ministério Público requereu a extinção da pena privativa de liberdade 

imposta a reeducanda pelo cumprimento da reprimenda (fl. 551).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a reeducanda cumpriu 

integralmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, 

autorizando a extinção da supracitada pena privativa de liberdade e, 

consequente, arquivamento dos autos.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 109, da Lei 7.210/84, e em 

consonância com o parecer ministerial, julgo EXTINTA a PENA PRIVATIVA 

DE LIBERDADE imposta a reeducanda MARIA IVA MEDEIROS SOARES, 

qualificada nos autos, pelo seu integral cumprimento.

 No tocante a pena de multa, proceda-se na forma do artigo 51, do Código 

Penal.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as comunicações e anotações 

necessárias, notadamente ao TRE/MT. Após, arquive-se, com as cautelas 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 41773 Nr: 2082-03.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL LRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMAR OFFMANN MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037

 Vistos etc.,

Trata-se de executivo de pena onde foi imposto ao reeducando Silmar 

Offmonn Mattos o cumprimento da reprimenda de 10 (dez) anos e 06 

(seis) meses de reclusão.

 O Ministério Público requereu a extinção da pena privativa de liberdade 

imposta ao reeducando pelo cumprimento da reprimenda (fl. 318).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o reeducando cumpriu 

integralmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, 

autorizando a extinção da supracitada pena privativa de liberdade e, 

consequente, arquivamento dos autos.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 109, da Lei 7.210/84, e em 

consonância com o parecer ministerial, julgo EXTINTA a PENA PRIVATIVA 

DE LIBERDADE imposta ao reeducando Silmar Offmann Mattos, qualificado 

nos autos, pelo seu integral cumprimento.

 P.R.I.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as comunicações e anotações 

necessárias, notadamente ao TRE/MT. Após, arquive-se, com as cautelas 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 85588 Nr: 5185-81.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:15507/MT, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT

 Vistos etc.,

Trata-se de executivo de pena onde foi imposto a reeducanda Maria da 

Conceição da Silva de Souza o cumprimento da reprimenda de 02 (dois) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e 

cinquenta) dias-multa.

 O Ministério Público requereu a extinção da pena privativa de liberdade 

imposta ao reeducando pelo cumprimento da reprimenda (fl. 358).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a reeducanda cumpriu 

integralmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, 

autorizando a extinção da supracitada pena privativa de liberdade e, 

consequente, arquivamento dos autos.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 109, da Lei 7.210/84, e em 

consonância com o parecer ministerial, julgo EXTINTA a PENA PRIVATIVA 

DE LIBERDADE imposta a reeducanda MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 

DE SOUZA, qualificada nos autos, pelo seu integral cumprimento.

 No tocante a pena de multa, proceda-se na forma do artigo 51, do Código 

Penal.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as comunicações e anotações 

necessárias, notadamente ao TRE/MT. Após, arquive-se, com as cautelas 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 148123 Nr: 8399-07.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENI MATIAS GOMES, PEDRO FERREIRA DA 

SILVA, JOSÉ VALDECIR LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:MT/16.505-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado do réu Pedro Ferreira da Silva, Dr. Walter Djones 

Rapuano, OAB/MT 16.505-B, para que, dentro do prazo legal, apresente 

defesa preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 150327 Nr: 9872-28.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER GUSTAVO DO CARMO FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947

 Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez 
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que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça 

inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais 

e condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser 

consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possua, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 10782 Nr: 2308-86.2003.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL LRV, JOSÉ 

AIRTON LINHARES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:16.345/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado do réu acerca da manifestação de fls. 265/267.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 41487 Nr: 1794-55.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE SOUZA PORCIANO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo F. Villela - 

OAB:9.973/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado do reeducando para se manifestar sobre o cálculo 

de pena de fl. 295, no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 149635 Nr: 9441-91.2017.811.0045

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER GUSTAVO DO CARMO FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947

 ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão de fls. 

24/25, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão 

que decretou a prisão preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo requerente WALTER 

GUSTAVO DO CARMO FISCHER, qualificado nos autos.Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CELIO SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001253-92.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANTONIO CELIO 

SOUSA COSTA REQUERIDO: LOJAO DOS MOVEIS LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Alega a parte autora, que houve restrição em seu nome 

referente a débito lançado pela empresa requerida. Afirma que adquiriu um 

produto na requerida mas o quitou integralmente (IDs 6057634, 6057648, 

6057652 e 6057656) A empresa requerida não logrou êxito em comprovar 

a legalidade da negativação. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A reclamada não 

demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à 

manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, 

se acha perfeitamente regular, possui origem causal válida ou, 

residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro na 

causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de estima 

a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, 

creio que se apresenta como medida de prudência razoável que se arbitre 

o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

6.000,00, como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão 

do nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de CONFIRMAR o pleito concedido em sede de tutela provisória, e: a) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00, corrigida monetariamente 

pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi arbitrada a 

indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) Declarar a 

inexistência do débito inscrito objeto da lide; c) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 
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condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-76.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002582-76.2016.8.11.0045 REQUERENTE: LUCAS FRATARI 

DA SILVEIRA TAVARES REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, conclui-se 

que a parte requerida, devidamente citada e intimada (ID 3717525), deixou 

de comparecer à audiência de conciliação (ID 4175188), anteriormente 

agendada. Deveras, de acordo com a norma de regência, a ausência 

injustificada do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução 

induz, como consequência direta e automática, a incidência dos efeitos 

materiais da revelia e produzem presunção de veracidade, de natureza 

relativa, dos fatos articulados por parte do autor na petição inicial. 

Interpretação do conteúdo normativo do art. 20 da Lei n.º 9.099/1995. A 

parte promovente alega, em síntese, que possui o terminal telefônico fixo 

(65) 3549-2268, junto à requerida, e que foi surpreendida com um bloqueio 

dos serviços em sua linha, sem motivo justo. Aduz que contatou a 

operadora no intuito de resolver o problema, momento em que recebeu a 

innformação de que havia fatura em aberto. Afirma e comprova que as 

faturas estão quitadas, porém efetuou depósito judicial no valor da fatura 

que questionada. Pleiteia o restabelecimento dos serviços telefônicos e 

indenização por danos morais. Em contestação, a requerida não logrou 

êxito em comprovar o contrário. No tocante ao pedido de restabelecimento 

dos serviços telefônicos, verifico que o mesmo merece acolhimento, vez 

que não restou comprovado motivo justo que autorizasse sua suspensão; 

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de falha na prestação de serviços, traduzida no 

não fornecimento efetivo do serviço contratado, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00, quantia que atende aos critérios da razoabilidade 

e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. D’outra banda, no que tange ao pedido 

contraposto de condenação ao pagamento da fatura referente ao mês de 

setembvro/2016 no valor de R$ 136,97, verifico que o mesmo não deve 

prosperar. E isso se justifica porque o demandado não fez qualquer prova 

quanto à alegada legalidade da cobrança, de forma que a improcedência 

do pedido contraposto é medida que se impõe. Posto isso, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, 

para o fim de CONFIRMAR o pleito concedido em sede de tutela provisória, 

e: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00, corrigida monetariamente 

pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi arbitrada a 

indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) DECLARAR ilegal a 

cobrança da fatura referente ao mês de setembro/2016, no valor de R$ 

136,97, e, como consequência, DETERMINO a liberação do valor 

depositado a título de caução em favor do requerente; c) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo 

de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 15 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010032-24.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO PRESIDENTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que, 

antes de expedir a intimação pessoal do autor, RENOVO a intimação de 

sua advogada, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Caso o prazo escoe "in albis", será 

expedida a intimação pessoal. Lucas do Rio Verde - MT, 04 de outubro de 

2017. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010032-24.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO PRESIDENTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010032-24.2011.8.11.0045 EXEQUENTE: EMERSON PEREIRA 

EXECUTADO: POSTO PRESIDENTE Visto em correição, Indefiro o pedido de 

realização de busca de ativos financeiros em nome do executado, uma 

vez que já foi realizada e restou infrutífera, conforme id 2997210. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens do 

executado passiveis de penhora, sob pena extinção. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de outubro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VARANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000686-95.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JULIANO 

VARANDA DOS SANTOS REQUERIDO: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA 

LTDA Visto etc., 1. Intime-se a parte Embargada para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifeste acerca dos embargos de declaração 

apresentado no Id. nº 1618401, caso queira, nos termos do art. 1.023, § 

2º do CPC. 2. Após, retornem os autos conclusos para deliberações. 3. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de outubro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010346-91.2016.8.11.0045 REQUERENTE: MILTON MARTINELLI 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Visto etc., 

1. Intime-se a parte Embargada para que no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste acerca dos embargos de declaração apresentado no Id. nº 

3246651, caso queira, nos termos do art. 1.023, § 2º do CPC. 2. Após, 

retornem os autos conclusos para deliberações. 3. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, 18 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002168-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SENEM (REQUERENTE)

JEYSA MENESES DE AGUIAR SENEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002168-78.2016.8.11.0045 REQUERENTE: RAFAEL SENEM, 

JEYSA MENESES DE AGUIAR SENEM REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, conclui-se que a parte requerida, devidamente 

citada e intimada (ID 4842173, AR recusado), deixou de comparecer à 

audiência de conciliação (ID 5506833), anteriormente agendada, tampouco 

apresentou contestação. Deveras, de acordo com a norma de regência, a 

ausência injustificada do réu à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução induz, como consequência direta e automática, a incidência dos 

efeitos materiais da revelia e produzem presunção de veracidade, de 

natureza relativa, dos fatos articulados por parte do autor na petição 

inicial. Interpretação do conteúdo normativo do art. 20 da Lei n.º 

9.099/1995. No caso vertente, restou incontroverso o defeito na 

prestação dos serviços, caracterizado pelo cancelamento injustificado do 

voo, gerando atraso superior a 4h, que resultou em desgaste físico, 

emocional e patrimonial aos requerentes. O caso em análise configura 

falha na prestação do serviço, situação jurídica que enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados, razão pela qual a 

indenização por danos materiais e morais é a medida que se impõe. Os 

fatos ultrapassam a linha do mero dissabor, pois é cediço que a parte 

autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, aborrecimentos e preocupações. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 12.000,00, quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por 

derradeiro, no que concerne ao pedido de condenação por danos 

materiais, considero que deva merecer acolhimento. É que o princípio da 

reparação integral (‘restitutio in integrum’) prevê que os danos que 

impliquem defasagem patrimonial devem ser integralmente ressarcidos à 

vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido. Do 

confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, é 

possível divisar que, devido à ocorrência de falha na prestação dos 

serviços (cancelamento do voo), a parte autora experimentou prejuízos 

efetivos, relacionados com o dispêndio de recursos para arcar com 

gastos em alimentação e transporte. Adoto, por conseguinte, para delimitar 

o montante da indenização, o valor de R$ 5.216,40, gastos comprovados 

pelos comprovantes de IDs 1988422, p. 9-10, e 1988432, p. 4-5. Ante o 

exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça 

inicial para o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por 

danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 12.000,00, 

corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que 

foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Condenar a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, 

ao pagamento da quantia equivalente a R$ 5.216,40,, corrigida 

monetariamente pelo IPC-Fipe e juros de mora de 12% ao ano, ambos 

contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a citação; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 13 de novembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012056-83.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS GAZAL ROCHA OAB - RJ96079 (ADVOGADO)
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Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE PROCEDER A INTIMAÇÃO, executada, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 523, § 1º). DESPACHO: Visto em correição,Inicialmente, 

determino que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Intime-se a arte executada, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando que, 

caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e 

avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não pagamento do devido no 

prazo assinalado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos 

bens quanto bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e 

elaborado o respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na 

pessoa de seu advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 525, do CPC.Indefiro id 9144746, uma 

vez que a parte executada ainda não foi intimada do cumprimento de 

sentença, dessa forma não é cabível, por ora, a aplicação da multa de 

10%. Intimem-se Cumpra-se.Lucas do Rio Verde/MT, 18 de outubro de 

2017.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-34.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINARA ALDRIA WAGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL CHAMPOSKI FERNANDES (REQUERIDO)

ANILTON FERMINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

certidão de Id. 10732442, INTIMO a parte autora para manifestação no 

prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 22 de janeiro de 2018. Fabio Lucio 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004572-05.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GETULIO DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que o 

Departamento da Conta Única/Depósitos Judiciais informou que corrigiu a 

situação descrita anteriormente nos autos, conforme documento em PDF 

em anexo. Nesse passo, INTIMO as partes para manifestação no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 22 de janeiro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GUILHERME FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000758-48.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALINE GUILHERME 

FARIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto em 

correição. Intime-se a parte autora para que traga aos autos, comprovante 

de endereço em seu nome, bem como deverá depositar na secretaria do 

juizado comprovante original da negativação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Caso não possua comprovantes de residência em seu nome, o 

reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação com a 

pessoa que constará no comprovante de residência. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde- MT, 13 de novembro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000529-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 55/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o promovido para apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16708 Nr: 2131-88.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.M. MERCADÃO DE PORTAS E JANELAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR A. S. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição.

Certifique se houve a manifestação determinada à fl. 65.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2017.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 34158 Nr: 3886-74.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAGNIN DE OLIVEIRA &DIVINO LTDA ME, VALDEIR 

LEANDRO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVEL MECANICA INDUSTRIAL LTDA, PAULO 

ALVES NUNES FILHO, CRISTIANE MARA MAESTRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

As providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22391 Nr: 276-69.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA SCHANTZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBOSUL COMPUTADORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para dar continuidade no feito, no prazo de 10 

(dez) sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22904 Nr: 770-31.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE CORASSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO JOSÉ IZEPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE CORASSA - 

OAB:4972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MARTINS - 

OAB:OAB/MT 10.493-B

 Visto em correição.

Intime-se o exequente para manifestar requerendo o que de direito e 

interesse no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, reitere oficio de fl. 95.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2017.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25501 Nr: 3365-03.2007.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA SIMONE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wolney Mesquita Toledo - 

OAB:OAB/MT 7260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95).

FUNDAMENTO e DECIDO.

Depreende-se dos autos que ação encontra-se abandonada pelo autor.

Ocorre que, devidamente intimado para dar continuidade na ação, o 

patrono do autor permanece inerte conforme certidão de fls.65.

Considerando o fato de que o requerente não manifestou seu interesse 

nos autos, a extinção é medida que se impõe, consoante à regra do art. 

485, III, do Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quando:

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – por não promover os atos e as diligencias que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas.

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 32526 Nr: 2319-08.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONIVALDO DA SILVA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição.

Certifique se houve a manifestação determinada à fl. 65.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2017.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 31620 Nr: 1457-37.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA GOMES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELCI FISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB:11341/A-MT

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para apresentar os cálculos referente a execução, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de dezembro de 2017.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 33803 Nr: 3367-02.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO ANDRETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA VALARDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 Vistos.

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95).

FUNDAMENTO e DECIDO.

A parte autora, embora intimada na pessoa de seu advogado a 

manifestar-se, deixou de fazê-lo (fls. 78). Dessa forma, caracteriza 

abandono do processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Isto posto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito.

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

6ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39323 Nr: 4350-64.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO FERREIRA PIMENTA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Vistos em correição.

Inicialmente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada.
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Após, remetam os autos ao Cartório Distribuidor para cálculo das custas 

processuais, intimando-se, em seguida, o (a) executado (a) para que 

realize o recolhimento das custas, no prazo de 10 (dez) dias.

Ausente o pagamento no prazo assinalado, certifique-se e promova a 

inscrição do saldo devedor de custas processuais em protesto ou dívida 

ativa, conforme o caso.

 Anote-se no Distribuidor local.

Após, arquive-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117616 Nr: 8197-98.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR MARQUEZI - 

OAB:20.225-B, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem a 

produção de outras provas, indicando, em caso positivo, sua pertinência e 

o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e torne-me conclusos para 

sentença.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23601 Nr: 1449-31.2007.811.0045

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 • Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89283 Nr: 3169-23.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA LIMA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Comando Geral 

Da Policia Militar do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, DIEGO PIOVEZANI - OAB:17.100-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com base no art. 

487, inciso I, do CPC, ajuizada contra o ESTADO DO MATO GROSSO e 

COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO.Em razão do princípio da sucumbência, condeno o requerido ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento), incidente sobre o valor dado à causa, contudo suspendo 

a exigibilidade de tal verba, considerando a gratuidade deferida, conforme 

previsão contida no art. 98, §3º, do NCPC.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo, devendo as partes 

ser intimadas a requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117616 Nr: 8197-98.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR MARQUEZI - 

OAB:20.225-B, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 "[...] Desse feita, ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar, mas somente no 

que diz respeito à prescrição das prestações vencidas no quinquênio 

anterior à propositura da ação, ou seja, referente ao lapso temporal 

anterior à 26.11.2010.Não havendo mais preliminares suscitadas, declaro 

SANEADO o feito, remetendo-o à fase instrutória.Defiro a produção de 

provas conforme requerido pelas partes (p. 536/537 e 538/539).De tal 

forma, nomeio como perito o contador Aldo Nuss, CRC-MT: 008719/O-0, 

com endereço profissional sito à Rua Campo Erê, 387-E, Bairro: Pioneiro, 

em Lucas do Rio Verde/MT, CEP: 78.455-000, telefones: (65) 8105-2728, 

(65) 9646-2728 e (65) 3549-5171.Intime-se o perito para dizer se aceita o 

encargo e declinar seus honorários, os quais serão suportados ao final 

pelo Estado, eis que parte autora, a qual requereu a prova pericial (art. 95, 

do CPC), possui as benesses da gratuidade de justiça (p. 218).Com a 

juntada de proposta, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Em caso de discordância com os honorários, diga o 

expert. Em havendo concordância, intime-se o perito para início dos 

trabalhos, o qual deverá informar ao Juízo data e horário para realização 

da perícia, com 15 (quinze) dias de antecedência para intimação das 

partes, sob pena de nulidade. Consigne-se que o laudo deverá ser 

entregue no prazo de 30 (trinta) dias após o término dos trabalhos.Desde 

já, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem 

ASSISTENTE TÉCNICO e QUESITOS (art. 465, do CPC).Após a juntada dos 

laudos, vistas às partes, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

iniciando-se pela parte autora.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos, 

para novas del iberações e designação de audiência 

instrutória.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121318 Nr: 1252-61.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA SANTANA MIRANDA - 

OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 VISTOS, ETC.

Cuidam os presentes autos de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

EXTRAJUDICIAL, tendo as partes acima qualificadas.

Conforme se vê da inicial, as partes entabularam acordo extrajudicial 

perante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - Núcleo de Lucas 

do Rio Verde, acerca do direito de guarda, visitas e alimentos dos filhos 

menores, requerendo a sua homologação.

Com a inicial vieram os documentos de p. 06/14.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente pela 

homologação do acordo (p. 16).

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É breve o relato. Decido.

Pois bem. Verificando que ambos acordantes assinaram pessoalmente a 

transação perante a Defensoria Pública (p. 06/07), a homologação de rigor 

se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO os termos do acordo entabulado entre as 

partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Sem custas em razão da gratuidade.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28720 Nr: 2736-92.2008.811.0045
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINO ELIZEU SCHIMMER DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB-MT 13.842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, tendo as 

partes acima qualificadas.

As partes, conforme petição juntada à p. 90/95, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e suspensão da presente ação.

Assim, verificando que o acordo foi assinado pelo advogado da parte 

autora, o qual possui poderes para transigir, conforme procuração 

encartada à 98/100, bem como pelo próprio executado, a homologação de 

rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC, fazendo-o por sentença.

SUSPENSO o trâmite processual até a data aprazada para o pagamento do 

valor total pactuado, que deverá ser comprovado nos autos.

Defiro os itens “c” e “d” do acordo de p. 94-verso e 95, expeça-se o 

necessário.

Custas processuais pelo executado e honorários advocatícios na forma 

pactuada.

As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se a 

escrivania o trânsito em julgado e, cumprida as determinações acima, 

aguardem-se os autos em cartório o cumprimento do acordo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39323 Nr: 4350-64.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO FERREIRA PIMENTA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em tramite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 83, o exequente informou a quitação integral da dívida, 

requerendo a extinção do feito.

Apresentou documentos às pp. 84/85 dos autos.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes se houverem, pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83446 Nr: 2935-75.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELIR COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em tramite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 47, o exequente informou a quitação da dívida, 

requerendo a extinção do processo.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houverem, pelo executado.

Determino o levantamento de eventuais restrições e ou penhoras 

existentes nos autos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97565 Nr: 3998-67.2014.811.0045

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE SALETE CASONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS G.K.E 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUDI GALLI - OAB:6562

 Vistos em correição.

Designo audiência conciliação, a ser realizada perante o CEJUSC, no dia 

05 de abril de 2018, às 16:30 horas.

Intimem-se as partes, a fim de que compareçam ao ato designado 

acompanhas de seus procuradores.

Não havendo conciliação, manifestem-se as partes sobre as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da audiência, sob 

pena de preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101364 Nr: 5672-80.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se os causídicos subscritores da petição retro para, no prazo de 

10 (dez) dias, juntarem procurações e/ou substabelecimentos, sob pena 

de desentranhamento do petitório.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103967 Nr: 774-87.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANIL DE JESUS PEREIRA MACIEL, OLESSANDRO 

BRAGA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO BERTI, DIEGO MARTINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS aviado por RANIL DE JESUS 

PEREIRA MACIEL E OUTRO, em face da JULIANO BERTI E OUTRO.fora 

interposto embargos de declaração contra a sentença proferida.A parte 

embargante argumenta que o entendimento desse Juízo foi omisso ao 

detalhar a forma da condenação dos requeridos, contudo, nota-se do 

dispositivo da sentença, que os argumentos ensejadores da interposição 

dos embargos tratam-se de mero descontentamento com o mérito da 

sentença proferida.Pois bem. Primeiramente, resta claro que a sentença 

proferida nos autos descreveu todas as informações necessárias ao seu 

cumprimento, vejamos a seguinte transcrição:“CONDENAR os requeridos 

ao pagamento indenizatório, a título de danos morais aos requerentes 
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RANIL DE JESUS PEREIRA MACIEL E OLESSANDRO BRAGA LUIZ, o valor 

de R$ 3.000,00, para cada um, com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do evento 

danoso.Pois bem. A condenação dos requeridos quanto ao pagamento do 

valor de R$ 3.000,00 para CADA autor, foi estabelecida de forma solidária, 

se não fosse o caso, haveria especificação direta quanto a forma de 

pagamento, bem como os valores diferenciados, o que não se vislumbra 

no caso em tela, eis que não constato no dispositivo acima transcrito 

nenhuma omissão, contradição ou erro a ser sanado.Nesse prisma, 

observa-se que a suposta omissão na sentença, arguida pela embargante 

traduz-se em mero descontentamento, pretendendo a rediscussão de 

pontos já analisados e debatidos por ocasião do julgamento da presente 

ação, com o fim de obter resultado favorável a si, ao não se conformar 

com a decisão anteriormente proferida, descabendo assim, a interposição 

do embargo manejado.Posto isto, com base nessas premissas, inexistem 

as hipóteses taxativamente previstas a fim de acolher-se o presente 

recurso. O que subsiste, a partir das razões expostas no recurso, é a 

busca de reforma da decisão prolatada, assim, REJEITO os embargos 

declaratórios levantados pelo embargante às pp. 155/157.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109696 Nr: 3768-88.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLRDS, ROSINEIDE SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES 

- OAB:11445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃOTrata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos às pp. 92/106, contra a sentença proferida às pp. 

82/91.Sustenta a existência de omissão e contradição, argumenta que a 

sentença não analisou o fato de o falecido estar acometido de doença 

grave incapacitante (câncer renal) que o levou a óbito, tendo ele tentado 

por duas vezes o auxilio doença (DER 26/09/2014), e por isso 

encontrava-se desempregado, bem como de que verteu contribuição ao 

INSS até 13.03.2014, estando ele no período de graça, conforme previsão 

contida no art. 15, §2º, da Lei 8.213/91, e, por fim, requer que seja 

aplicado o princípio da fungibilidade.Posto isto requer que seja sanada a 

irregularidade apontada, acolhendo os embargos interpostos.Instado a se 

manifestar o embargado, deixou decorrer o prazo sem nada manifestar 

(certidão que encontra-se na contra capa dos autos).O Ministério Público 

exarou seu parecer às pp. 110/113, pugnando pelo não acolhimento dos 

embargos.Vieram os autos conclusos.É breve o relato. Fundamento. 

(>>>>>>>).No caso dos autos, não verifico a existência de omissão ou 

contradição na sentença invectivada, conquanto ela foi bem clara ao 

explanar da inexistência de documentos contemporâneos ao trabalho rural 

exercido.Por outro lado, nota-se contradição nas alegações do 

embargante que anteriormente deduziu pretensão alegando que o falecido 

anteriormente ao óbito estaria exercendo trabalho rural em regime de 

economia familiar e agora, contrariamente sustenta, que antes falecimento, 

especificamente desde 2014, o requerido estaria acometido de doença 

incapacitante que o impedida de exercer qualquer trabalho, fato também 

não comprovado, por documentos idôneos aos autos, o que impede a 

concessão do beneficio pleiteado.Posto isto, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos.Junte-se aos autos, certidão que encontra-se 

na contra capa dos autos.Intimem-se as partes desta decisão.Cumpra-se. 

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110048 Nr: 3972-35.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719 MT

 Trata-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO proposta por LEANDRO MUSSI 

contra ADRIANA AGRÍCOLA LTDA.Passo a apreciar as preliminares 

arguidas.A preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela embargante não 

merece acolhimento,considerando que a exequente Adriana Agrícola é 

portadora do cheque executado,sendo a portadora da cártula a legitimada 

a proceder com a execução do titulo,de modo que rejeito a dita 

preliminar.De igual modo não merece prosperar a preliminar de prescrição 

do cheque,senão vejamos:O cheque é uma ordem de pagamento à vista,e 

o mesmo deve ser apresentado para pagamento,a contar do dia da 

emissão,no prazo de 30dias, quando emitido no lugar onde houver de ser 

pago;e de 60 dias,quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.O 

prazo a ser observado pelo portador para a propositura da ação 

executória é de 6 meses,contados da expiração do prazo de 

apresentação.Caso o portador não exerça o seu direito de ação dentro do 

prazo previsto no artigo 59 da Lei do Cheque,estará o título em questão 

carecedor da força executiva,O Excelso Pretório editou em sede de sua 

jurisprudência a Súmula nº 600, advertindo que a ação executória do título 

cambial é cabível somente se proposta dentro do prazo de prescrição que 

a Lei Cambial prevê, do contrário não terá cabimento a via executiva de um 

título que já se encontra prescrito.”Pois bem, compulsando os autos 

nota-se que o titulo foi emitido na data de 04/09/2014 e, o exequente 

ajuizou ação de execução dentro do prazo legal, 25/03/2015.Embora a 

ação tenha sido recebida no dia 16/04/2015, eventual atraso não pode ser 

imputado ao credor.Posto isto rejeito as preliminares arguidas.Designo 

audiência de conciliação, a ser realizada no CEJUSC, para o dia 01 de 

fevereiro de 2018, às 10:00 horas.Restando infrutífera a conciliação, as 

partes devem manifestar sobre as provas que pretendem produzir, 

justificando sua necessidade, sob pena de preclusão, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data da audiência acima agendada.Intimem-se 

as partes e procuradores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28720 Nr: 2736-92.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINO ELIZEU SCHIMMER DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB-MT 13.842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484

 Vistos em correição.

Deixo de estipular reserva de honorários sucumbenciais à sociedade de 

advogados indicada às pp. 126/127, visto que o advogado que assina a 

referida petição participou do acordo entabulado nos autos, conforme se 

vê de sua assinatura lá oposta.

De tal forma, o causídico deu ciência e concordância ao convencionado a 

título de verba honorária sucumbencial (item “V” de p. 92).

No mais, defiro o pedido de p. 128.

 Proceda a escrivania a publicações e intimações conforme requerido.

Por fim, certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes 

quanto ao cumprimento do acordo, eis que o prazo para suspensão já 

findou.

Decorrido o prazo in albis, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 33755 Nr: 3595-74.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 • Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 108260 Nr: 2969-45.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA, MARINO JOSÉ FRANZ, MIGUEL VAZ 

RIBEIRO, JANICE TEREZINHA ANGELI VAZ RIBEIRO, JAIME ALFREDO 

BINSFELD, SIDNEI MANSO, MARINÊS PARRA MANSO, GEISIELLI 

RODRIGUES DA SILVA BINSFELD, SOLISMAR LUIZ GIASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA COSTA 

BERTONCELLO - OAB:19161, JOÃO ROAS DA SILVA - OAB:98.981/MG

 Impulsiono os autos para intimação dos advogados do requerente para 

manifestar-se do ofício de fls.259/260.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109696 Nr: 3768-88.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLRDS, ROSINEIDE SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES 

- OAB:11445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Posto isto, em consonância com parecer ministerial JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação.Condeno a parte autora no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil reais), consoante dispõe o art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil, contudo declaro suspensa a obrigação enquanto persistir 

o seu estado de pobreza. Se dentro de 05 anos, o autor não puder 

satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do 

CPC).Transitada em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.P. R. I. C.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122009 Nr: 3469-18.2017.811.0021

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM, WMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DA SILVA MUNIZ - 

OAB:51.220/ GO

 Fica às partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no 

prazo acima assinalado, a apresentação de negócio jurídico processual 

consistente na delimitação consensual das questões de fato e direito, a 

qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes 

advertidas que a ausência de manifestação quanto aos pontos 

supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de solicitar 

esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º do 

regramento citado, sendo que a ausência de especificação minudenciada 

de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção.Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das 

eventuais questões processuais pendentes bem como para o efetivo 

saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115142 Nr: 5553-26.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Gabrielli Marasca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por CARMEN 

GABRIELLE MARASCA em face do Instituto Nacional de Seguridade Social 

- INSS.

 Julgado procedente o cumprimento de sentença, a autarquia federal 

juntou aos autos cálculo dos valores atrasados.

 Instada a parte autora para manifestar-se, esta concordou com os 

cálculos apresentados pela requerida (fls. 132-v), conforme manifestação 

proferida à fl. 134.

 Havendo concordância – pelo executado - com os cálculos apresentados 

pela executada às fls. 132-v, HOMOLOGO-OS, para que surtam os seus 

efeitos jurídicos e legais.

 Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor / Precatório ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região.

 Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89988 Nr: 4280-17.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ledy Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101697 Nr: 3211-76.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Rodrigo Santin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fertilizantes Heringer, Márcio Antônio Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Antes de analisar as manifestações de fls. 99/100 e fl. 101/102, 

determino que o Sr. Gestor, apense os presentes feito os autos de 

execução n. 166-79.2006.811.0021 – cód. 13231.

 Feito isso, volte-me os autos conclusos para análise das manifestações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101765 Nr: 3250-73.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Rodrigues Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por BENEDITO 

RODRIGUES COSTA em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS.

 Instado a manifestar-se, a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fls. 76/77), conforme manifestação 

proferida à fl. 80-verso.

 Havendo concordância – pelo executado - com os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls. 76/77, HOMOLOGO-OS, para que surtam os seus 

efeitos jurídicos e legais.

 Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor / Precatório ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região.

 Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114749 Nr: 5271-85.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Francisco Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.Em razão da 

natureza do presente provimento, concito as partes à bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão 

pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição contida nos 

artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil.Custas judiciais e 

honorários advocatícios conforme avença.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Dispensada a intimação das 

partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação judicial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95182 Nr: 3945-61.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Mendes da Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ediones mendes Gonçalves - 

OAB:23854/0, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - OAB:15999, 

Sergio Henrique K Kobayashi - OAB:6.180/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a Certidão de Decurso de Prazo 

para pagamento de fl. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95652 Nr: 4265-14.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Afonso Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de homologar a nova planilha de cálculos apresentada pelo autor às 

fls. 67/68, eis que a próprio autor reconheceu o excesso de execução 

apontado pela autarquia federal – fls. 69-v e 71.

 Diante do exposto, determino que o autor refaça os cálculos, devendo 

obedecer os parâmetros determinados da decisão de fls. 64/65.

 Intime-se a parte autora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95763 Nr: 4349-15.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Alves de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

No rmas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97658 Nr: 851-71.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lopes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 
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(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98526 Nr: 1376-53.2015.811.0021

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelmar Olivio Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 Por todo exposto, julgo extinto nos termos do artigo 485, I, do Código de 

Processo Cível.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105439 Nr: 5428-92.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Antonio de Souza Betti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação de Proteção Veicular - 

Renova-Car

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Defiro o pedido de fls. 197 e determino a suspensão do presente feito 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

 Findo o prazo, o que deve ser certificado, deve a parte impulsionar o feito 

independentemente de nova intimação, sob pena de extinção do feito.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109428 Nr: 2127-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fronteira Agropecuaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na decisão de fls. 137/138, fora determinada a efetivação de uma perícia 

técnica para averiguar a possibilidade real de recuperação judicial da 

empresa requerente.

 Nomeado o perito, este apresentou proposta de honorários e, intimada a 

parte para pagamento, não houve manifestação até a presente data, 

mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos 

do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil.

 No presente caso, há de se entender a inércia da parte em arcar com os 

honorários periciais como uma inércia em trazer aos autos um documento 

imprescindível ao conhecimento da ação.

 Portanto, entende este juízo que, no presente caso, não há como 

prosseguir com o feito, eis que não fora ele emendado à contento.

 Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação.

 Ressalte-se que, ainda que estejamos diante de um pedido de 

recuperação, o fato é que tal pedido fora oriundo dos autos de pedido de 

falência n.º100682 (2634-98.2015.811.0021), o qual continuará a tramitar 

nos mesmos moldes antes preconizados, não restando nenhum prejuízo 

aos credores da empresa.

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil.

Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor no pagamento das custas e despesas processuais.

Deixo de condenar a parte no pagamento dos honorários advocatícios, em 

razão da inexistência da formação da relação jurídico processual.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intime-se o autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116539 Nr: 6525-93.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Biasibetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme determiunação judicial, designo audiência de 

conciliação para o dia 07/03/2018, às 16:30 horas (MT), a ser realizado no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa - MT, 

devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus advogados 

para tentativa de composição do litígio.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 38298 Nr: 2900-27.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB, MHDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Jacob - OAB:OAB/PR 

17.158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Toledo 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 2311

 Referência: Autos n. 38298 (2900-27.2011.811.0021)

 Em análise ao pedido contido na manifestação acostada às fls. 367/369, o 

legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da penhora, especificou a 

ordem de bens do devedor que deve os longa manus judiciais seguirem ao 

efetuar a constrição.

 Assim, nos termos do que preconiza o artigo 835 do Código de Processo 

Civil, a penhora deverá observar, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com 

cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de 

alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

 Na mesma esteira, previu referido regramento de regência em seu artigo 

854 caput, a possibilidade do juiz determinar a autoridade supervisora do 

sistema bancário - por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 
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supervisora do sistema financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos 

financeiros existentes em nome do executado, até àquele indicado na 

execução, isto como forma de possibilitar a penhora em dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, ato este dependente de expresso 

requerimento do exequente.

 Verifica-se portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que 

criar um sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente 

previsto de forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em 

seu ápice o dinheiro.

 Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco Central 

do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema bancário 

nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao Poder 

Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa.

 O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio da Corregedoria 

Geral de Justiça, já regulamentou o tema em questão, prevendo 

expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que:

Não havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do 

CPC, conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do 

credor, requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome do executado, 

determinando, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado 

na execução.

 Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento.

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.

 Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos no gabinete 

até que se processe a ordem perante as instituições financeiras, 

conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.

 Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito conclusos, 

determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.

 Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele liberado no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil.

 De outra banda, em relação ao pedido de conversão do cumprimento de 

sentença para entrega de coisa em pagamento de quantia certa, entendo 

que merece acolhimento o pedido do credor na manifestação acostada às 

fls. 370/372.

 Diante da falta de pagamento da obrigação, inexistindo níticias da 

existência dos grãos, entendo ser inviável a expedição de mandado de 

busca e apreensão, nos termos do art. 528 do CPC.

 Em razão disso, este Juízo entende a necessidade de conversão do 

procedimento ora deduzido para cumprimento de sentença visando ao 

pagamento de quantia certa, nos termos do art. 809 do CPC.

 Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o 

valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for 

encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

 Dessa maneira, converto a presente medida em cumprimento de sentença 

definitivo que visa à exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, 

como solicitado pelo exequente.

 Todavia, em razão da estimativa apresentada pelo exequente, nos termos 

do art. 809, §1º do CPC, em sintonia com os princípios do contraditório, da 

cooperação processual, da menor onerosidade, da celeridade processual, 

intime-se o executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

acerca do montante apresentado pelo credor às fls. 370/373, sob pena de 

preclusão quanto ao referido valor.

 Após, remetam-se os autos conclusos para demais deliberações, 

sobretudo acerca da eventual necessidade de realização de procedimento 

simplificado de liquidação por arbitramento judicial do montante nos termos 

do art. 809, §1º do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14722 Nr: 1666-83.2006.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.Água Boa, 29 de novembro 

de 2017._______________________________Alexandre Meinberg 

CeroyJuiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82696 Nr: 1539-38.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaci Teresinha Jascovski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo exposto, julgo PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento 

de sentença para declarar o excesso de execução, para fixar a data do 

início do benefício DIB na data da citação ocorrida em 19/06/2012.Assim 

sendo, condeno a Exequente/Impugnada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da impugnação. Consigno, 

contudo, que a exibilidade de cobrança de tais verbas deverá permanecer 

suspensa. Isso porque, trata-se a autora de beneficiária da gratuidade da 

justiça.HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Impugnante à fl. 228, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.Transitada em julgado a 

presente decisão, expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno 

Valor/Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publ icada com a inserção no s is tema in format izado 

APOLO/TJMT.Cumpra-se.Água Boa, 01 de dezembro de 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96049 Nr: 4573-50.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustiveis Água Boa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paratins Transporte e Turismo Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Laerte de Oliveira - 

OAB:3.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Eliza Vieira Rosa - 

OAB:38146/GO

 Diante do exposto, autorizo o rastreamento e bloqueio de valores em 

nome do executado, no exato montante do débito atualizado, ação esta 

que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado BACENJUD, 

indeferindo, contudo, o pleito de informações ao RENAJUD, ANOREG e 

INFOJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras, 

conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo 

a resposta à ordem e já encontrando-se o feito conclusos, determino que 

seja imediatamente deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o 

bloqueio excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte 
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e quatro) horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.Cumpra-se.Água Boa, 13 de dezembro de 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96192 Nr: 4684-34.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SOARES REPRESENTAÇÕES - ME, Roberto 

Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Adriano Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

a u t o s . C u m p r a - s e . Á g u a  B o a ,  2 9  d e  n o v e m b r o  d e 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103352 Nr: 4366-17.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Beatriz Machado Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo exposto, julgo IMPROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença. Por consequência, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela exequente à fl. 52.Assim sendo, considerando que a 

impugnante foi vencida, condeno-a ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais ao 

patrono da parte adversa, os quais, atento às diretrizes traçadas no art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor 

atribuído à impugnação ao cumprimento de sentença.Consigno, contudo, 

que a exibilidade de cobrança de tais verbas deverá permanecer 

suspensa por ser a requerida isenta a tal pagamento, nos termos do artigo 

3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.Transitada em julgado a 

presente decisão, expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno 

Valor/Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Nos termos do 

item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.Água Boa, 

11 de dezembro de 2017._______________________________Alexandre 

Meinberg CeroyJuiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83022 Nr: 1865-95.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Fachinello - ME, Cleverson 

Fachinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

C i v i l . C u m p r a - s e . Á g u a  B o a ,  1 2  d e  d e z e m b r o  d e 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87054 Nr: 1534-79.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEBdC, Marisa Furtoso da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Roberto Beserra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 87054 (1534-79.2013.811.0021)

 Da análise da petição de fl. 72, nota-se que a parte exequente aceitou 

uma proposta realizada pelo executado atinente ao débito discutido nos 

autos. Ocorre que até o presente momento não houve o adimplemento do 

montante deliberado.

Diante disso, havendo nova manifestação pela parte exequente do 

pagamento efetuado, venham os autos conclusos para as devidas 

deliberações.

 Cumpra-se.

Água Boa, 19 de dezembro de 2017

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97342 Nr: 686-24.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCL-CMR-M, CMR, CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

C i v i l . C u m p r a - s e . Á g u a  B o a ,  1 3  d e  d e z e m b r o  d e 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98219 Nr: 1190-30.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrorio Maquinas Agricolas Ltda, Fabio Ribeiro 

Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Abdiel Tardeli 

Júnior - OAB:OAB 148.199, Ivan Moreira - OAB:81931/SP, Ricardo 

Tadeu Strongoli - OAB:208.817/SP

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 
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nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

C i v i l . C u m p r a - s e . Á g u a  B o a ,  1 3  d e  d e z e m b r o  d e 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100437 Nr: 2476-43.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 

Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelma Coelho Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 100437 (2476-43.2015.811.0021)

 Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

determino a intimação da exequente, para, querendo, manifestar-se, em 05 

(cinco) dias, acerca do pedido de desbloqueio juntado às fls. 61/66 e 

respectivos documentos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Água Boa, 19 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104284 Nr: 4859-91.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Dendena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo o rastreamento e bloqueio de valores em 

nome do executado, no exato montante do débito atualizado, ação esta 

que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado BACENJUD, 

indeferindo, contudo, o pleito de informações ao RENAJUD.Requisitado o 

bloqueio, determino que permaneçam os autos no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras, conforme 

determinação inserta no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a 

resposta à ordem e já encontrando-se o feito conclusos, determino que 

seja imediatamente deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o 

bloqueio excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.Cumpra-se.Água Boa, 07 de dezembro de 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 109312 Nr: 2044-87.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlucia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rones Cley Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 109312

DESPACHO

 Tendo em vista o momento processual do feito, aliado ao parecer do 

Ministério Público à fl. 17, ressalta-se a necessidade de audiência 

instrutória a fim de colher demais elementos probatórios para elucidar o 

caso de modo a permitir o depoimento pessoal das partes e a inquirição de 

testemunhas.

 1 – DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

fevereiro de 2017 às 14h45min (MT).

 Da análise da exordial verifica-se a apresentação do rol de testemunhas 

à fl. 06, verso.

Dessa forma, nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe 

ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Água Boa/MT, 13 de dezembro de 2016.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115430 Nr: 5767-17.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilians Marques Lourenço, Willians Marques 

Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

C i v i l . C u m p r a - s e . Á g u a  B o a ,  1 3  d e  d e z e m b r o  d e 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1854 Nr: 816-39.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Morada do Sul Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-A MT, Elso Eloi Casagrande Modanese - OAB:22735/RS

 Certifico que, conforme se vê do extrato de saldo de valor vinculado aos 

presentes autos, constata-se que há na Conta Única o valor de R$ 

9.502,35 (nove mil, quinhentos e dois reais e trinta e cinco centavos)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 2079 Nr: 147-88.1997.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS, SLdM, AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Souza - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:OAB MT 8963/mt, Arlindo José Vogel - OAB:5360-A, 

Carlos Santos - OAB:21622/MT, Júlio César Nogueira Reis - 

OAB:19166/GO, Paulo Emilio Monteiro de Magalhães - OAB:OAB/MT 

8.988

 Código n. 2079

DESPACHO

1 – Considerando a regra disposta nos artigos 9º e 10º do Código de 

Processo Civil, visando conferir efetivo contraditório, ABRA-SE vista dos 

autos ao exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

acerca da alegação de impenhorabilidade apresentada às fls. 263/265.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 14 de novembro de 2017.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97061 Nr: 519-07.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilumat Projetos e Construções Eletricos Ltda - 

ME, Amarildo Soranzo, Neri Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

C i v i l . C u m p r a - s e . Á g u a  B o a ,  1 4  d e  d e z e m b r o  d e 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102766 Nr: 3908-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lizete Aparecida Cristaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Rodrigues Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTINÊS RODRIGUES 

MACIEL - OAB:GO - 12292

 Referência: Autos n.º 102766 (3908-97.2015.811.0021)

 Diante dos pontos controvertidos fixados na decisão proferida à fl. 31, 

Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Em seguida, venham os autos conclusos para as devidas deliberações.

 Cumpra-se.

Água Boa, 09 de janeiro de 2018.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104311 Nr: 4878-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Serra Dourada Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Zanon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Regina Leite Gnutzmann - 

OAB:19.383-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 104311 (4878-97.2015.811.0021)

 Intimada a parte exequente, por meio de seu patrono constituído e por 

intermédio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE para impulsionar o feito, 

este quedou-se inerte.

 Ausente o referido impulsionamento, fora a parte exequente intimada 

pessoalmente, conforme exigia o antigo artigo 267, parágrafo 1º da lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1.973 (revogado Código de Processo Civil 

Brasileiro), não tendo, dentro de razoável prazo, manifestado-se.

 Portanto, verifica-se que a parte credora não tem interesse na 

continuidade da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma 

oficiosa, tendo em vista que providência necessária à continuidade do 

feito cabe somente ao interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Com espeque no artigo 485, parágrafo 2º, condeno o autor no pagamento 

das custas e despesas processuais.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Água Boa, 12 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107230 Nr: 935-38.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vitor Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil.Com fundamento no art. 828 do CPC, defiro o pedido de expedição de 

certidão na forma solicitada.Cumpra-se.Água Boa, 11 de dezembro de 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113752 Nr: 4585-93.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ADÃO MACHADO, João Adão Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

C i v i l . C u m p r a - s e . Á g u a  B o a ,  1 8  d e  d e z e m b r o  d e 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103107 Nr: 4184-31.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Affonso Rodrigues de Azeredo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rodrigues de 

Azeredo - OAB:49293/GO, Mario Ferreira - OAB:45451/GO

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05/02/2018, às 

13h00min.3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência 

e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, 

ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.4. As testemunhas 

arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais deste juízo 

serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório 

na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao 

pagamento de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal 

pelo crime de desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, 

devendo constar tal advertência do respectivo mandado judicial de 

intimação.5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) 

testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição 

sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. 

Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 

7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 10 

de novembro de 2017.Pedro Davi BenettiJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 120714 Nr: 2654-21.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleilson Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Autos do Executivo de nº 2654-21.2017.811.0021 (120714)

Vistos em Correição (Portaria 01/2018 – 3º Vara Criminal).

1. Trata-se de impugnação ao cálculo de fl. 128, por meio da qual a defesa 

postula em síntese: a) a exclusão do computo da pena de um ano de 

detenção pelo delito do artigo 12 da Lei 10.826/03, no referido cálculo, ao 

argumento de que não é possível a somatória de detenção e reclusão, 

requer ainda a alteração da fração de três quintos para um sexto, em 

razão de tratar-se de crime comum; b) a exclusão do período de 

interrupção de 23/08/2013 à 28/01/2014, em razão de tratar-se de período 

anterior ao início do cumprimento da pena; b) seja concedida a progressão 

de regime.

2. ACOLHO PARCIALMENTE o requerimento defensivo, adotando como 

ratio decidendi os fundamentos lançados nas manifestações de fls. 

137/139 pelo Ilustre representante do MPE e DETERMINO:

a) RETIFIQUE-SE O CÁLCULO de pena atentando-se o contador judicial na 

elaboração do cálculo ao fato de que, na hipótese dos autos, ao delito 

descrito no art. 12 da Lei 10.826/03 deve ser computada a fração de 1/6, 

ao delito de roubo majorado a fração de 1/6, e a fração de 3/5 ao delito de 

tráfico de drogas.

3. Por hora, deixo de decidir acerca do pedido de progressão de regime, o 

que será feito oportunamente com a devida retificação do cálculo de pena.

4. Após, nos termos do artigo 126, § 8° da LEP, dê-se vistas ao MPE e a 

DPE para ciência quanto ao novo cálculo.

5. Em não havendo divergência, já HOMOLOGO o referido cálculo para, 

que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 6. Após, nos termos do artigo 41, inciso XVI, ENCAMINHE-SE cópia dos 

cálculos ao reeducando.

7. Cumpridas as determinações acima, façam-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Água Boa/MT, 19 de janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85534 Nr: 49-44.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charlie Ferreira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 RECEBO a denúncia uma vez que estão presentes os requisitos do art. 41 

do CPP.3. Cite-se a parte acusada para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado o 

disposto no caput, do art. 396-A, do Código de Processo Penal .4. 

Cientifique-se a parte acusada de que caso não ofereça a resposta 

escrita, ou não constitua advogado, independentemente de nova 

conclusão, será nomeado em seu favor o(a) d. Defensor(a) Público(a) 

desta comarca para patrocinar a sua defesa em juízo, cabendo, à 

Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu 

nome.5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo 

de caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata 

conclusão mediante correta e específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).6. A 

certidão de antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes do 

autor do fato (FAC), deverão ser providenciadas diretamente pelo 

Ministério Público, conforme determinação da Corregedoria Geral de 

Justiça do colendo TJMT;7. Defiro cota ministerial.8. Observe-se o art. 1º. 

Do Provimento Nº 19/2012 –CGJ, disponibilizado no DJE nº 8840, de 

28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1–Ao receber a denúncia ou a 

queixa-crime, o Juiz determinará:I – A citação do réu ou do querelado, 

para responder a acusação, na forma dos arts. 396 e ss, do Código de 

Processo Pena;.II– revogado;III–a solicitação de informações sobre os 

antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua 

residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas 

de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixa-crime."IV –a 

comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como a alimentação do 

banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90218 Nr: 171-23.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edo Pereira dos Santos, Luiz Gervasio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 INTIME-SE o acusado para que informe se aceita as condições impostas 

pelo Ministério Público para a suspensão condicional do processo, pelo 

período de 02 (dois) anos, sendo elas:I – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR 

DA COMARCA em que reside por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia 

comunicação ao juízo;II – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR bares, boates, 

prostíbulos e estabelecimentos congêneres;III – COMPARECIMENTO 

MENSAL em Juízo até o dia 10 para informar e justificar suas atividades;IV 

– ABSTER-SE da prática de qualquer outro delito;V – PENA PECUNIÁRIA 

no valor de dois salários mínimos, revertida ao Conselho da Comunidade 

de Água Boa-MT.5. No cumprimento do mandado deverá o Oficial de 

Justiça indagar o acusado se aceita as condições do "SURSIS", 

cientificando-o que a suspensão condicional do processo é um benefício 

concedido pela lei e que a aceitação da proposta oferecida pelo Ministério 

Público não implica em confissão do crime. Cientifique-o ainda que, após 

cumprida as condições acima fixadas, a ação penal ora em análise não 

constará em seu registro de antecedentes criminais, fato que não 

ocorrerá caso o denunciado venha a ser processado e eventualmente 

condenado.6. Consigne também que, na hipótese de descumprimento das 

condições estabelecidas, o benefício da suspensão condicional do 

processo poderá ser revogado e o processo retomará o seu curso.7. 

Havendo aceitação, VENHAM-ME OS AUTOS IMEDIATAMENTE 

CONCLUSOS para homologação da proposta oferecida pelo Ministério 

Público e, em seguida, INTIME-SE o beneficiado para que dê inicio ao 

cumprimento das condições do “SURSIS” processual.8. Findo o prazo de 

02 (dois) anos do inicio do cumprimento ou na hipótese de 

descumprimento do benefício, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que for 

de seu interesse.9. Caso o acusado não aceite as condições acima 

delineadas, venham-me os autos conclusos para designação de audiência 

de instrução.10. INTIME-SE o acusado pessoalmente e a defesa por 

DJE.11. SIRVA-SE como mandado de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99448 Nr: 1926-48.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Rodrigo Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521, WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:230132

 3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.4. As testemunhas 

arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais deste juízo 

serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório 

na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao 

pagamento de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal 

pelo crime de desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, 

devendo constar tal advertência do respectivo mandado judicial de 

intimação.5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) 

testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição 

sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. 

Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 

7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 09 

de outubro de 2017.Pedro Davi BenettiJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 116004 Nr: 6183-82.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Pereira da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 AUTOS DE CÓDIGO: 116004

Vistos, etc.

Analisando os autos, não verifico que o advogado do réu tenha 

renunciado ao mandato constituído por seu cliente.

Assim, diante do que dispõe o artigo 265 do Código de Processo Penal, 

com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, segundo o qual “o defensor 

não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, 

comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 

(cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis”.

INTIME-SE novamente o advogado constituído pelo réu (fl. 62) para 

apresentação de da defesa prévia no prazo legal, devendo a nova 

intimação ser publicada via DJE.

 Às providências.

CUMPRA-SE providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 12 de dezembro de 2017.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 29583 Nr: 4027-68.2009.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Alves Montel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a denúncia uma vez que estão presentes os requisitos do art. 41 

do CPP.3. Cite-se a parte acusada para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado o 

disposto no caput, do art. 396-A, do Código de Processo Penal .4. 

Cientifique-se a parte acusada de que caso não ofereça a resposta 

escrita, ou não constitua advogado, independentemente de nova 

conclusão, será nomeado em seu favor o(a) d. Defensor(a) Público(a) 

desta comarca para patrocinar a sua defesa em juízo, cabendo, à 

Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu 

nome.5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo 

de caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata 

conclusão mediante correta e específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).6. A 

certidão de antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes do 

autor do fato (FAC), deverão ser providenciadas diretamente pelo 

Ministério Público, conforme determinação da Corregedoria Geral de 

Justiça do colendo TJMT;7. Defiro cota ministerial.8. Observe-se o art. 1º. 

Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado no DJE nº 8840, de 

28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1–Ao receber a denúncia ou a 

queixa-crime, o Juiz determinará:I–A citação do réu ou do querelado, para 

responder a acusação, na forma dos arts. 396 e ss, do Código de 

Processo Pena;.II – revogado;III–a solicitação de informações sobre os 

antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua 

residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas 

de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 
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Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixa-crime."IV–a 

comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como a alimentação do 

banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88526 Nr: 2939-53.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindineys Silva Santos, Fernando Rodrigues 

dos Santos, Francisco Ferreira da Silva, Valdivino Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 88526Visto, etc.1. RECEBO a denúncia 

por preencher os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal.2. 

CITE-SE o denunciado para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar defesa 

preliminar nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal.3. 

Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 02/03 e de acordo com os 

estritos termos da permissão legal, torna-se viável a medida de suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n° 9.099/95.4. 

Assim, INTIME-SE o acusado para que informe se aceita as condições 

impostas pelo Ministério Público para a suspensão condicional do 

processo, pelo período de 02 (dois) anos, sendo elas:I – PROIBIÇÃO DE 

SE AUSENTAR DA COMARCA em que reside por mais de 15 (quinze) dias, 

sem prévia comunicação ao juízo;II – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR bares, 

boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;I I I  – 

COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo até o dia 10 para informar e 

justificar suas atividades;IV – ABSTER-SE da prática de qualquer outro 

delito;V – PENA PECUNIÁRIA de dois salários mínimos , revertida ao 

Conselho da Comunidade de Água Boa-MT.5. No cumprimento do mandado 

deverá o Oficial de Justiça indagar o acusado se aceita as condições do 

"SURSIS", cientificando-o que a suspensão condicional do processo é um 

benefício concedido pela lei e que a aceitação da proposta oferecida pelo 

Ministério Público não implica em confissão do crime. Cientifique-o ainda 

que, após cumprida as condições acima fixadas, a ação penal ora em 

análise não constará em seu registro de antecedentes criminais, fato que 

não ocorrerá caso o denunciado venha a ser processado e 

eventualmente condenado.6. Consigne também que, na hipótese de 

descumprimento das condições estabelecidas, o benefício da suspensão 

condicional do processo poderá ser revogado e o processo retomará o 

seu curso

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90056 Nr: 36-11.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Batista Pena, Alzemiro José dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselmar Vicente de Lima - 

OAB:4471-A/MT

 AUTOS Nº 36-11.2014.811.0004 (CÓDIGO: 90056)

RÉUS: ANTÔNIO BATISTA PENA

 ALZEMIRO JOSÉ DOS SANTOS

Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de ANTÔNIO BATISTA PENA, já qualificado, imputando a ele o 

tipo penal descrito no art. 14 Lei 10.826/03.

Durante o devido curso processual, em audiência de instrução e 

julgamento, o representante do Ministério Público pugnou por vistas dos 

autos e optou por fazer aditamento à denúncia às fls. 86/86-v para incluir 

como coautor do delito a pessoa de ALZEMIRO JOSÉ DOS SANTOS, como 

incurso nas condutas tipificadas no art. 16 da Lei 10.826/03 e incluir ainda 

a mesma imputação descrita no art. 16 da Lei 10.826/03 ao codenunciado 

ANTÔNIO BATISTA PENA, em razão dos fatos que entendeu evidenciados 

após a instrução.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci “antes de receber o aditamento, 

deve o magistrado ouvir o defensor, no prazo de 05 dias, o que é medida 

correta, a privilegiar o principio constitucional da ampla defesa. 

Apresentados os argumentos defensivos, o juiz decide pelo recebimento 

ou rejeição do aditamento” .

 Assim, em conformidade com o entendimento exposto e nos termos do 

art. 384, § 2º, do CPP, intime-se a defesa dos acusados para que, no 

prazo de 05 dias, manifestem-se acerca do aditamento à denúncia 

apresentado às fls. 296/299.

Com as manifestações, voltem-me imediatamente conclusos para decisão.

Água Boa, 18 de dezembro de 2017.

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99448 Nr: 1926-48.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Rodrigo Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521, WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:230132

 ‘’VISTOS ETC...Vista ao MPE para informar o paradeiro da vítima e da 

testemunha. Retique-se a autuação para inserir o nome dos Advogados 

Constituídos para que as intimações sejam feitas no Dje”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 106024 Nr: 251-16.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinei Aparecido Batista Suares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 106024Visto, etc.1. RECEBO a denúncia 

por preencher os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal.2. 

CITE-SE o denunciado para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar defesa 

preliminar nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal.3. 

Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 02/03 e de acordo com os 

estritos termos da permissão legal, torna-se viável a medida de suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n° 9.099/95.4. 

Assim, INTIME-SE o acusado para que informe se aceita as condições 

impostas pelo Ministério Público para a suspensão condicional do 

processo, pelo período de 02 (dois) anos, sendo elas:I – PROIBIÇÃO DE 

SE AUSENTAR DA COMARCA em que reside por mais de 15 (quinze) dias, 

sem prévia comunicação ao juízo;II – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR bares, 

boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;I I I  – 

COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo até o dia 10 para informar e 

justificar suas atividades;IV – ABSTER-SE da prática de qualquer outro 

delito;V – PENA PECUNIÁRIA de R$ 300.00 (trezentos reais), revertida ao 

Conselho da Comunidade de Água Boa-MT.5. No cumprimento do mandado 

deverá o Oficial de Justiça indagar o acusado se aceita as condições do 

"SURSIS", cientificando-o que a suspensão condicional do processo é um 

benefício concedido pela lei e que a aceitação da proposta oferecida pelo 

Ministério Público não implica em confissão do crime. Cientifique-o ainda 

que, após cumprida as condições acima fixadas, a ação penal ora em 

análise não constará em seu registro de antecedentes criminais, fato que 

não ocorrerá caso o denunciado venha a ser processado e 

eventualmente condenado.6. Consigne também que, na hipótese de 

descumprimento das condições estabelecidas, o benefício da suspensão 

condicional do processo poderá ser revogado e o processo retomará o 

seu curso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 112286 Nr: 3802-04.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Rodrigues de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 112286Visto, etc.1. RECEBO a denúncia 

por preencher os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal.2. 

CITE-SE o denunciado para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar defesa 

preliminar nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal.3. 

Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 02/03 e de acordo com os 

estritos termos da permissão legal, torna-se viável a medida de suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n° 9.099/95.4. 

Assim, INTIME-SE o acusado para que informe se aceita as condições 

impostas pelo Ministério Público para a suspensão condicional do 

processo, pelo período de 02 (dois) anos, sendo elas:I – PROIBIÇÃO DE 

SE AUSENTAR DA COMARCA em que reside por mais de 15 (quinze) dias, 

sem prévia comunicação ao juízo;II – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR bares, 

boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;I I I  – 

COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo até o dia 10 para informar e 

justificar suas atividades;IV – ABSTER-SE da prática de qualquer outro 

delito;V – PENA PECUNIÁRIA de dois salários mínimos , revertida ao 

Conselho da Comunidade de Água Boa-MT.5. No cumprimento do mandado 

deverá o Oficial de Justiça indagar o acusado se aceita as condições do 

"SURSIS", cientificando-o que a suspensão condicional do processo é um 

benefício concedido pela lei e que a aceitação da proposta oferecida pelo 

Ministério Público não implica em confissão do crime. Cientifique-o ainda 

que, após cumprida as condições acima fixadas, a ação penal ora em 

análise não constará em seu registro de antecedentes criminais, fato que 

não ocorrerá caso o denunciado venha a ser processado e 

eventualmente condenado.6. Consigne também que, na hipótese de 

descumprimento das condições estabelecidas, o benefício da suspensão 

condicional do processo poderá ser revogado e o processo retomará o 

seu curso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 115180 Nr: 5578-39.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Andre Caracek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 115180Visto, etc.1. RECEBO a denúncia 

por preencher os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal.2. 

CITE-SE o denunciado para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar defesa 

preliminar nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal.3. 

Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 02/03 e de acordo com os 

estritos termos da permissão legal, torna-se viável a medida de suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n° 9.099/95.4. 

Assim, INTIME-SE o acusado para que informe se aceita as condições 

impostas pelo Ministério Público para a suspensão condicional do 

processo, pelo período de 02 (dois) anos, sendo elas:I – PROIBIÇÃO DE 

SE AUSENTAR DA COMARCA em que reside por mais de 15 (quinze) dias, 

sem prévia comunicação ao juízo;II – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR bares, 

boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;I I I  – 

COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo até o dia 10 para informar e 

justificar suas atividades;IV – ABSTER-SE da prática de qualquer outro 

delito;V – PENA PECUNIÁRIA de R$ 500.00 (quinhentos reais), revertida ao 

Conselho da Comunidade de Água Boa-MT.5. No cumprimento do mandado 

deverá o Oficial de Justiça indagar o acusado se aceita as condições do 

"SURSIS", cientificando-o que a suspensão condicional do processo é um 

benefício concedido pela lei e que a aceitação da proposta oferecida pelo 

Ministério Público não implica em confissão do crime. Cientifique-o ainda 

que, após cumprida as condições acima fixadas, a ação penal ora em 

análise não constará em seu registro de antecedentes criminais, fato que 

não ocorrerá caso o denunciado venha a ser processado e 

eventualmente condenado.6. Consigne também que, na hipótese de 

descumprimento das condições estabelecidas, o benefício da suspensão 

condicional do processo poderá ser revogado e o processo retomará o 

seu curso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1023358 Nr: 5096-57.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1023358Visto, etc.1. RECEBO a 

denúncia por preencher os requisitos do artigo 41, do Código de Processo 

Penal.2. CITE-SE o denunciado para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar 

defesa preliminar nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal.3. Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 02/03 e de acordo 

com os estritos termos da permissão legal, torna-se viável a medida de 

suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n° 

9.099/95.4. Assim, INTIME-SE o acusado para que informe se aceita as 

condições impostas pelo Ministério Público para a suspensão condicional 

do processo, pelo período de 02 (dois) anos, sendo elas:I – PROIBIÇÃO DE 

SE AUSENTAR DA COMARCA em que reside por mais de 15 (quinze) dias, 

sem prévia comunicação ao juízo;II – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR bares, 

boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;I I I  – 

COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo até o dia 10 para informar e 

justificar suas atividades;IV – ABSTER-SE da prática de qualquer outro 

delito;V – PENA PECUNIÁRIA de R$ 1.405,50 (mil quatrocentos e cinco 

reais cinquenta centavos) , revertida ao Conselho da Comunidade de 

Água Boa-MT.5. No cumprimento do mandado deverá o Oficial de Justiça 

indagar o acusado se aceita as condições do "SURSIS", cientificando-o 

que a suspensão condicional do processo é um benefício concedido pela 

lei e que a aceitação da proposta oferecida pelo Ministério Público não 

implica em confissão do crime. Cientifique-o ainda que, após cumprida as 

condições acima fixadas, a ação penal ora em análise não constará em 

seu registro de antecedentes criminais, fato que não ocorrerá caso o 

denunciado venha a ser processado e eventualmente condenado.6. 

Consigne também que, na hipótese de descumprimento das condições 

estabelecidas, o benefício da suspensão condicional do processo poderá 

ser revogado e o processo retomará o seu curso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 2655 Nr: 18-25.1993.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 RECEBO a denúncia uma vez que estão presentes os requisitos do art. 41 

do CPP.3. Cite-se a parte acusada para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado o 

disposto no caput, do art. 396-A, do Código de Processo Penal .4. 

Cientifique-se a parte acusada de que caso não ofereça a resposta 

escrita, ou não constitua advogado, independentemente de nova 

conclusão, será nomeado em seu favor o(a) d. Defensor(a) Público(a) 

desta comarca para patrocinar a sua defesa em juízo, cabendo, à 

Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu 

nome.5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo 

de caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata 

conclusão mediante correta e específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).6. A 

certidão de antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes do 

autor do fato (FAC), deverão ser providenciadas diretamente pelo 

Ministério Público, conforme determinação da Corregedoria Geral de 

Justiça do colendo TJMT;7. Defiro cota ministerial.8. Observe-se o art. 1º. 

Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado no DJE nº 8840, de 

28/06/2012),segundo o qual: " 7.5.1–Ao receber a denúncia ou a 

queixa-crime, o Juiz determinará:I –A citação do réu ou do querelado, para 

responder a acusação, na forma dos arts. 396 e ss, do Código de 

Processo Pena;.II – revogado;III –a solicitação de informações sobre os 

antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua 

residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas 

de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 
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Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixa-crime."IV–a 

comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como a alimentação do 

banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 5390 Nr: 427-83.2002.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Junior Pepp Daneff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RODRIGUES D´ SOUZA - 

OAB:5876

 RECEBO a denúncia uma vez que estão presentes os requisitos do art. 41 

do CPP.3. Cite-se a parte acusada para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado o 

disposto no caput, do art. 396-A, do Código de Processo Penal .4. 

Cientifique-se a parte acusada de que caso não ofereça a resposta 

escrita, ou não constitua advogado, independentemente de nova 

conclusão, será nomeado em seu favor o(a) d. Defensor(a) Público(a) 

desta comarca para patrocinar a sua defesa em juízo, cabendo, à 

Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu 

nome.5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo 

de caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata 

conclusão mediante correta e específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).6. A 

certidão de antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes do 

autor do fato (FAC), deverão ser providenciadas diretamente pelo 

Ministério Público, conforme determinação da Corregedoria Geral de 

Justiça do colendo TJMT;7. Defiro cota ministerial.8. Observe-se o art. 1º. 

Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado no DJE nº 8840, de 

28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1–Ao receber a denúncia ou a 

queixa-crime, o Juiz determinará:I–A citação do réu ou do querelado, para 

responder a acusação, na forma dos arts. 396 e ss, do Código de 

Processo Pena;.II – revogado;III–a solicitação de informações sobre os 

antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua 

residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas 

de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixa-crime."IV–a 

comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como a alimentação do 

banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35597 Nr: 197-26.2011.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delci Ferreira Messias, Alessandro Araujo de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo da Silva Moraes - 

OAB:31430

 ANTE O EXPOSTO, REVOGO a prisão preventiva de ALESSANDRO 

ARAÚJO DE JESUS, aplicando-lhes, com fundamento nos artigos 321, 282, 

§ 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 

12.403/2011, as medidas cautelares abaixo estabelecidas: 1) 

Comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para 

esclarecer e justificar suas atividades; 2) Proibição de ausentar-se da 

Comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o acusado, comunicar 

à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, 

fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos 

processuais; Na oportunidade, advirta ao acusado que o descumprimento 

de qualquer das medidas acima impostas ensejará na decretação de sua 

prisão preventiva (art. 282, §4º, do CPP).SIRVA-SE a presente decisão 

como ALVARÁ DE SOLTURA e CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO.Ciência 

ao Ministério Público e à ilustre Defesa.Às providências. Água Boa/MT, 19 

de janeiro de 2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82399 Nr: 1242-31.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 INTIME-SE o acusado para que informe se aceita as condições impostas 

pelo Ministério Público para a suspensão condicional do processo, pelo 

período de 02 (dois) anos, sendo elas:I – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR 

DA COMARCA em que reside por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia 

comunicação ao juízo;II – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR bares, boates, 

prostíbulos e estabelecimentos congêneres;III – COMPARECIMENTO 

MENSAL em Juízo até o dia 10 para informar e justificar suas atividades;IV 

– ABSTER-SE da prática de qualquer outro delito;V – PENA PECUNIÁRIA 

no valor de meio salário mínimo, revertida ao Conselho da Comunidade de 

Água Boa-MT.5. No cumprimento do mandado deverá o Oficial de Justiça 

indagar o acusado se aceita as condições do "SURSIS", cientificando-o 

que a suspensão condicional do processo é um benefício concedido pela 

lei e que a aceitação da proposta oferecida pelo Ministério Público não 

implica em confissão do crime. Cientifique-o ainda que, após cumprida as 

condições acima fixadas, a ação penal ora em análise não constará em 

seu registro de antecedentes criminais, fato que não ocorrerá caso o 

denunciado venha a ser processado e eventualmente condenado.6. 

Consigne também que, na hipótese de descumprimento das condições 

estabelecidas, o benefício da suspensão condicional do processo poderá 

ser revogado e o processo retomará o seu curso.7. Havendo aceitação, 

VENHAM-ME OS AUTOS IMEDIATAMENTE CONCLUSOS para homologação 

da proposta oferecida pelo Ministério Público e, em seguida, INTIME-SE o 

beneficiado para que dê inicio ao cumprimento das condições do “SURSIS” 

processual.8. Findo o prazo de 02 (dois) anos do inicio do cumprimento ou 

na hipótese de descumprimento do benefício, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que for de seu interesse.9. Caso o acusado não 

aceite as condições acima delineadas, venham-me os autos conclusos 

para designação de audiência de instrução.10. INTIME-SE o acusado 

pessoalmente e a defesa por DJE.11. SIRVA-SE como mandado de 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85511 Nr: 26-98.2013.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nogueira Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:OAB/MT 8.988

 Autos de Código nº. 26-98.2013.811.0021 (Código: 85511)

 Vistos etc.

1. CUMPRA-SE o r. acórdão, observando-se as modificações nele 

inseridas.

2. CERTIFIQUE-SE acerca da existência de processo de execução de 

pena e, caso inexistente, EXPEÇA-SE Guia de Execução definitiva e 

FORMEM-SE os autos competentes na forma da CNGC, remetendo-se em 

seguida ao MPE.

3. Com as providências, ARQUIVEM-SE os presentes autos com as baixas 

de estilo e anotações necessárias.

 Água Boa/MT, 15 de dezembro de 2017.

PEDRO DAVI BENETTI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 85553 Nr: 68-50.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenio Ramos Neres Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 "VISTOS ETC...Em que pese o comparecimento do réu ao presente ato 

processual, compulsando os autos verifica-se que o Advogado de Defesa 

não foi intimado via Dje, sendo imperiosa a redesingação da presente 

audiência. Portanto REDESIGNO a audiência para o dia 03/05/2018, às 

15h00min, ocasião em que será realizado o interrogatório do réu. 

Solicite-se a devolução da carta precatória expedida às fls. 182. 

Publique-se a presenta no Dje. Saem os presentes intimados. Dou a 

presente por publicada"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96353 Nr: 65-27.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Batista da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 Ante a ilicitude das provas, as quais não são permitidas pela Constituição 

Federal (art. 5º, LVI) e pelo Código de Processo Penal (art. 157, §§ 1º e 

2º), bem como pela insuficiência probatória, julgo improcedente a denúncia 

e ABSOLVO o réu GERALDO BATISTA CUNHA, com fundamento no art. 

386, VII, do CPP.Declaro o perdimento do material bélico apreendido nos 

autos e determino o seu encaminhamento ao Comando do Exército Local 

para as devidas providências (art. 25 da Lei n. 10.826/03 e Resolução n. 

134/2011 do CNJ).Quanto aos demais bens apreendidos nos autos, com 

fundamento no art. 123 do CPP, 90 (noventa) dias após o trânsito em 

julgado desta decisão, DECLARO o perdimento dos objetos apreendidos e 

que não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, os quais serão 

vendidos em leilão ou destruídos, conforme o caso, devendo os autos 

serem remetidos a conclusão deste Juízo.Publique-se. Intimem-se. 

Sentença registrada no Sistema Apolo. Cumpra-se a CNGC, arquivando-se 

os autos oportunamente.Sem custas. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97790 Nr: 932-20.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 97790Visto, etc.1. RECEBO a denúncia 

por preencher os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal.2. 

CITE-SE o denunciado para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar defesa 

preliminar nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal.3. 

Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 02/03 e de acordo com os 

estritos termos da permissão legal, torna-se viável a medida de suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n° 9.099/95.4. 

Assim, INTIME-SE o acusado para que informe se aceita as condições 

impostas pelo Ministério Público para a suspensão condicional do 

processo, pelo período de 02 (dois) anos, sendo elas:I – PROIBIÇÃO DE 

SE AUSENTAR DA COMARCA em que reside por mais de 15 (quinze) dias, 

sem prévia comunicação ao juízo;II – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR bares, 

boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;I I I  – 

COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo até o dia 10 para informar e 

justificar suas atividades;IV – ABSTER-SE da prática de qualquer outro 

delito;V – PENA PECUNIÁRIA de um salário mínimo, revertida ao Conselho 

da Comunidade de Água Boa-MT.5. No cumprimento do mandado deverá o 

Oficial de Justiça indagar o acusado se aceita as condições do "SURSIS", 

cientificando-o que a suspensão condicional do processo é um benefício 

concedido pela lei e que a aceitação da proposta oferecida pelo Ministério 

Público não implica em confissão do crime. Cientifique-o ainda que, após 

cumprida as condições acima fixadas, a ação penal ora em análise não 

constará em seu registro de antecedentes criminais, fato que não 

ocorrerá caso o denunciado venha a ser processado e eventualmente 

condenado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101526 Nr: 3117-31.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando dos Passos Batista, Athos Magno da 

Costa Castro, Roberto da Silva Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Renato de Moraes - 

OAB:13330-A

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE pessoalmente o acusado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

constituir advogado, juntando procuração nos autos, ou comprovar sua 

condição de hipossuficiente.

2. Caso o acusado constitua advogado, INTIME-SE o causídico para 

manifestar e requere o que entender de direito.

3. Comprovado nos autos a condição de hipossuficiente do réu, 

REMETAM-SE os autos a Defensoria Pública para que a ampla defesa do 

indigitado seja exercida em sua plenitude.

4. CUMPRA-SE providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 107854 Nr: 1239-37.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Barros Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Autos do Processo de Código nº 107854

Vistos etc.

1 – VISTAS dos autos ao MP para apresentação de memoriais.

2 – Após, INTIME-SE a defesa para o mesmo fim.

3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 18 de dezembro de 2017.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 110257 Nr: 2578-31.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Soares, Jair Paulino da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código: 110257Vistos, etc.(a) desta comarca para patrocinar a 

sua defesa em juízo, cabendo, à Secretaria abrir vista dos autos ao 

mesmo para que o faça em seu nome.5. Na citação por edital, uma vez 

superado o prazo legal, em sendo de caso de incidência do artigo 366 do 

CPP, certifique e à imediata conclusão mediante correta e específica 

triagem (Prov. 11/11/CGJ).6. A certidão de antecedentes criminais (CAC) e 

a folha de antecedentes do autor do fato (FAC), deverão ser 

providenciadas diretamente pelo Ministério Público, conforme determinação 

da Corregedoria Geral de Justiça do colendo TJMT;7. Defiro cota 

ministerial.8. Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, 

disponibilizado no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1 – 

Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:I – A citação 

do réu ou do querelado, para responder a acusação, na forma dos arts. 
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396 e ss, do Código de Processo Pena;.II – revogado;III – a solicitação de 

informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do 

lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do 

Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), 

se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a 

impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou 

queixa-crime."IV – a comunicação do recebimento da denúncia ou da 

queixa-crime ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o 

caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”9. Por força de lei e sendo o 

caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos 

atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência.10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 14 de dezembro 

de 2017.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 111702 Nr: 3451-31.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Junio Viana Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a denúncia uma vez que estão presentes os requisitos do art. 41 

do CPP.3. Cite-se a parte acusada para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado o 

disposto no caput, do art. 396-A, do Código de Processo Penal .4. 

Cientifique-se a parte acusada de que caso não ofereça a resposta 

escrita, ou não constitua advogado, independentemente de nova 

conclusão, será nomeado em seu favor o(a) d. Defensor(a) Público(a) 

desta comarca para patrocinar a sua defesa em juízo, cabendo, à 

Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu 

nome.5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo 

de caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata 

conclusão mediante correta e específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).6. A 

certidão de antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes do 

autor do fato (FAC), deverão ser providenciadas diretamente pelo 

Ministério Público, conforme determinação da Corregedoria Geral de 

Justiça do colendo TJMT;7. Defiro cota ministerial.8. Observe-se o art. 1º. 

Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado no DJE nº 8840, de 

28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1–Ao receber a denúncia ou a 

queixa-crime, o Juiz determinará:I–A citação do réu ou do querelado, para 

responder a acusação, na forma dos arts. 396 e ss, do Código de 

Processo Pena;.II – revogado;III–a solicitação de informações sobre os 

antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua 

residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas 

de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixa-crime."IV–a 

comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como a alimentação do 

banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 112992 Nr: 4167-58.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendelson Donizete Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geison Bissolotti - 

OAB:OAB/SC 16808-0

 Autos de Código: 112992

Réu: Wendelson Donizete Martins

 Estando o réu devidamente cientificado e admoestado das condições 

impostas para suspensão condicional do processo, HOMOLOGO-A para 

que surta os efeitos legais.

INTIME-SE o beneficiado para que dê início ao cumprimento do período de 

prova.

Transcorrido o prazo de 02 (dois) anos de início do cumprimento ou na 

hipótese de descumprimento do benefício, certifique-se encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira 

o que for de seu interesse.

Às providências.

 Água Boa-MT, 15 de dezembro de 2017.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 115854 Nr: 6076-38.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamiro Azambuja de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o réu 

ALTAMIRO AZAMBUJA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos em exame, 

pela prática delitiva prevista no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal 

perpetrado contra a vítima Emanuela Mendes Fonseca, em continuidade 

delitiva, pela prática do delito descrito no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, 

(última parte) do Código Penal, bem como para ABSOLVER réu ALTAMIRO 

AZAMBUJA DE OLIVEIRA pela prática delitiva descrita no art. 217-A c/c 

art. 226, II, do Código Penal em relação a vítima Luiane Oliveira Matos, com 

fundamento no art. 386, VII do CPP.Passo, consequentemente, a dosar a 

pena.(...) chegando, assim, ao patamar de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) 

meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.5. Pena Definitiva do réu 

ALTAMIRO AZAMBUJA DE OLIVEIRA:TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

ALTAMIRO AZAMBUJA DE OLIVEIRA, em 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) 

meses e 24 (dias) de reclusão.6. Deliberações Finais:O regime inicial de 

cumprimento da pena para o réu ALTAMIRO AZAMBUJA DE OLIVEIRA 

será o FECHADO, em observância ao que dispõe nos termos do art. 33, 

§2º, a, do Código Penal.Nego ao réu ALTAMIRO AZAMBUJA DE OLIVEIRA 

o direito de apelar em liberdade pois reputo como imperiosa a manutenção 

da segregação cautelar com vista a obstar a prática de novos delitos e 

acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça face à 

gravidade do crime posto em julgamento no presente feito o que faço 

pelos mesmos fundamentos que ensejaram e mantiveram o decreto 

cautelar. (...) Portanto, mantenho a prisão do réu ALTAMIRO AZAMBUJA 

DE OLIVEIRA.Condeno o réu do pagamento de custas e despesas 

processuais.Com o trânsito em julgado oficie-se aos órgãos competentes 

e forme-se o processo executivo de pena.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 118886 Nr: 1471-15.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Thalles Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:OAB/SP 243186, Gustavo Molina Cruz - OAB:321.425, 

Lívia M. Cruz Dias - OAB:266.042/SP

 Autos do Processo de Código nº 118886

Visto, etc.

1. RECEBO a denúncia por preencher os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal.

2. CITE-SE o denunciado para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar 

defesa preliminar nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal.

3. Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 02/03 e de acordo com os 

estritos termos da permissão legal, torna-se viável a medida de suspensão 
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condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n° 9.099/95.

4. Assim, INTIME-SE o acusado para que informe se aceita as condições 

impostas pelo Ministério Público para a suspensão condicional do 

processo, pelo período de 02 (dois) anos, sendo elas:

I – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA em que reside por mais 

de 15 (quinze) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

II – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR bares, boates, prostíbulos e 

estabelecimentos congêneres;

III – COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo até o dia 10 para informar e 

justificar suas atividades;

IV – ABSTER-SE da prática de qualquer outro delito;

V – PENA PECUNIÁRIA de perda da fiança, revertida ao Conselho da 

Comunidade de Água Boa-MT.

5. No cumprimento do mandado deverá o Oficial de Justiça indagar o 

acusado se aceita as condições do "SURSIS", cientificando-o que a 

suspensão condicional do processo é um benefício concedido pela lei e 

que a aceitação da proposta oferecida pelo Ministério Público não implica 

em confissão do crime. Cientifique-o ainda que, após cumprida as 

condições acima fixadas, a ação penal ora em análise não constará em 

seu registro de antecedentes criminais, fato que não ocorrerá caso o 

denunciado venha a ser processado e eventualmente condenado.

6. Consigne também que, na hipótese de descumprimento das condições 

estabelecidas, o benefício da suspensão condicional do processo poderá 

ser revogado e o processo retomará o seu curso.

7. Havendo aceitação, VENHAM-ME OS AUTOS IMEDIATAMENTE 

CONCLUSOS para homologação da proposta oferecida pelo Ministério 

Público e, em seguida, INTIME-SE o beneficiado para que dê inicio ao 

cumprimento das condições do “SURSIS” processual.

8. Findo o prazo de 02 (dois) anos do inicio do cumprimento ou na hipótese 

de descumprimento do benefício, certifique-se e encaminhem-se os autos 

ao Ministério Público para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

for de seu interesse.

9. Caso o acusado não aceite as condições acima delineadas, venham-me 

os autos conclusos para designação de audiência de instrução.

10. INTIME-SE o acusado pessoalmente e a defesa por DJE.

11. SIRVA-SE como mandado de intimação.

12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 14 de dezembro de 2017.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 120444 Nr: 2478-42.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius Santos de Jesus, Jean Barros 

da Silva, Luan Lucas Oliveira da Silva Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC...Às partes para apresentarem suas alegações finais, 

iniciando-se pelo MPE. Arbitro de favor do Advogado Dr. Renato Wentz 

Manhães a quantia de 01 URH em razão de sua atuação nos presentes 

autos como Defensor Dativo, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 34418 Nr: 3429-80.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardel Amauri Mollman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Luiz Schuster - OAB:3.379/MT, Paulo 

Fabrinny Medeiros - OAB:5940

 Autos do Executivo de Pena de Código nº 34418

Vistos, etc.

1. Diante da certidão de fls. 435, ABRO vista ao Ministério Público para se 

manifestar e requerer o que entender de direito, haja vista, que deverá ser 

ouvido antes de ser proferida qualquer decisão judicial, pois atua como 

custos legis, na defesa do cumprimento das disposições que regulam o 

processo de execução da pena. Sua intervenção é obrigatória, nos 

termos da Lei de Execução Penal, (artigos 67 e 131 da LEP).

2. Com a devida manifestação VOLTEM-ME os autos conclusos.

Água Boa/MT, 13 de dezembro de 2017.

PEDRO DAVI BENETTI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36075 Nr: 676-19.2011.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domiciano José de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a denúncia uma vez que estão presentes os requisitos do art. 41 

do CPP.3. Cite-se a parte acusada para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado o 

disposto no caput, do art. 396-A, do Código de Processo Penal .4. 

Cientifique-se a parte acusada de que caso não ofereça a resposta 

escrita, ou não constitua advogado, independentemente de nova 

conclusão, será nomeado em seu favor o(a) d. Defensor(a) Público(a) 

desta comarca para patrocinar a sua defesa em juízo, cabendo, à 

Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu 

nome.5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo 

de caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata 

conclusão mediante correta e específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).6. A 

certidão de antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes do 

autor do fato (FAC), deverão ser providenciadas diretamente pelo 

Ministério Público, conforme determinação da Corregedoria Geral de 

Justiça do colendo TJMT;7. Defiro cota ministerial.8. Observe-se o art. 1º. 

Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado no DJE nº 8840, de 

28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a 

queixa-crime, o Juiz determinará:I–A citação do réu ou do querelado, para 

responder a acusação, na forma dos arts. 396 e ss, do Código de 

Processo Pena;.II–revogado;III–a solicitação de informações sobre os 

antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua 

residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas 

de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixa-crime."IV–a 

comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como a alimentação do 

banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86902 Nr: 1383-16.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Marçal de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:15689 MT

 INTIME-SE o beneficiado para que dê inicio ao cumprimento das condições 

do “SURSIS” processual.8. Findo o prazo de 02 (dois) anos do inicio do 

cumprimento ou na hipótese de descumprimento do benefício, certifique-se 

e encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que for de seu interesse.9. Caso o acusado não 

aceite as condições acima delineadas, venham-me os autos conclusos 

para designação de audiência de instrução.10. INTIME-SE o acusado 

pessoalmente e a defesa por DJE.11. SIRVA-SE como mandado de 

intimação.12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Água Boa/MT, 18 de dezembro de 2017.PEDRO DAVI 

BENETTIJuiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92101 Nr: 1639-22.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altino Ferreira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Augusto Franciscon 

Reis - OAB:44.320, Elder Ferreira Da Silva - OAB:15619E, Enivaldo R. 

da Silva Junior - OAB:41.025, Francisco Das Chagas Gonçalves Belo 

- OAB:46.139, Leonardo Pimenta Franco - OAB:20.628, Marcella 

Gonçalves Alves - OAB:43.791, Rayane Suellen Rios - OAB:38.256/DF

 , DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06/03/2018, às 

16h45min.3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência 

e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, 

ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.4. As testemunhas 

arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais deste juízo 

serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório 

na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao 

pagamento de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal 

pelo crime de desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, 

devendo constar tal advertência do respectivo mandado judicial de 

intimação.5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) 

testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição 

sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. 

Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 

7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 18 

de dezembro de 2017.Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98639 Nr: 1460-54.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Aparecido Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25/04/2018, às 

14h45min.3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência 

e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, 

ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.4. As testemunhas 

arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais deste juízo 

serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório 

na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao 

pagamento de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal 

pelo crime de desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, 

devendo constar tal advertência do respectivo mandado judicial de 

intimação.5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) 

testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição 

sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. 

Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 

7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 18 

de dezembro 2017.Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1022272 Nr: 4405-43.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenderson Rodrigues de Oliveira, Moisés 

Roberto da Costa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC..Vista ao MPE para manifestar-se acerca do pedido de 

revogação da prisão preventiva.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57279 Nr: 273-48.2014.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO ALVES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

da parte Autora via DJE para, no prazo de 05 dias, manifestar-se quanto à 

certidão negativa lançada no bojo da missiva derradeira (fl.187).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 25687 Nr: 215-21.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCGP, HRGP, RJGP, SGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496, SANDRA OLIVEIRA BONIFÁCIO - OAB:6541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, " O quadro acima apresentado autoriza a conclusão de que os 

autores não possuem mais interesse processual no procedimento em tela, 

pois o endereço foi alterado sem informação aos próprios advogados e a 

este juízo, o que impede a continuidade do feito. Com tais considerações, 

reconheço ausência superveniente de interesse de agir e, nos termos do 

art. 485 do CPC, extingo o processo. Sem custas e honorários. Como 

trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 12134 Nr: 2003-46.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JANUÁRIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO CASSEMIRO DE 

SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:0416678/MT

 Autos do Processo de Código nº. 12134

Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução e, por força do 

princípio da causalidade.

6. Sem custas e despesas processuais.

6. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 7. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31885 Nr: 2560-23.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIENAFA KASSIA SILVA 

BONGIOLO - OAB:OAB/MG 140.471, WEXLEY DE NUNES E SILVA - 

OAB:108584

 OFÍCIO N.º 08/2018 – GAB. Alto Araguaia-MT, 18 de janeiro de 

2018.Autos de "HABEAS CORPUS" n.º 1000209-42.2018.8.11.0000Autos 

originários n.º 2560-23.2010.811.0020- Cód. 31885.ASSUNTO: 

INFORMAÇÕES HABEAS CORPUS.Excelentíssimo Senhor 

Desembargador:1. Em atendimento a solicitação, proveniente da 1ª Câmara 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça, presto as informações que me 

foram solicitadas. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de 

Vossa Excelência para esclarecimentos outros, renovando os protestos 

de elevada estima e distinta consideração.Respeitosamente,Pierro de Faria 

MendesJuiz de DireitoExcelentíssimo Senhor Desembargador RelatorPaulo 

da CunhaPrimeira Câmara CriminalEgrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Cuiabá-MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31885 Nr: 2560-23.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIENAFA KASSIA SILVA 

BONGIOLO - OAB:OAB/MG 140.471, WEXLEY DE NUNES E SILVA - 

OAB:108584

 Autos n. 2560-23.2010.811.0020 (cód. 31885)

Vistos.

1. Prestei, por ofício, informações complementares ao Habeas Corpus nº 

1000209-42.2018.8.11.0000.

2. Baixo os presentes autos acompanhados do ofício de informações em 

sede de Habeas Corpus.

3. AGUARDE-SE a apresentação de memoriais escritos.

Alto Araguaia/MT, 18 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33428 Nr: 966-37.2011.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR LIMA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução e, por força do 

princípio da causalidade.

6. Sem custas e despesas processuais.

6. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 7. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34359 Nr: 1893-03.2011.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTÁRIO MIGUEL SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIANO VANO (Espólio), ISAURA FONTES 

PARRA VANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606, MAURO ANDRÉ DA SILVA BARBOSA - OAB:5.049-MT, 

PAULO DE BRITO CÂNDIDO - OAB:2.802/MT

 Vistos.

1. Diante da certidão de fl. 169, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT 

solicitando a vinculação do valore depositado às fls. 166/168 a este 

processo, por meio de Malote Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Após, CUMPRA-SE a decisão de fl. 162, providenciando e expedindo o 

necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73372 Nr: 2391-26.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONICLEI GUILHERME GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada 

pela parte requerente e DETERMINO que parte requerida SUSPENDA a 

cobrança através de desconto em folha de pagamento no importe de R$ 

25,22 (vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), referente à rubrica n. 

8430 (Banco Bonsucesso Consignado), no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite 

máximo de 10 (dez) sálarios mínimos, com início a partir do 

descumprimento da medida, ora deferida, sendo esta revertida em favor 

da parte autora, nos termos do artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do 

CPC/2015.12. OFICIE-SE à Secretaria Estadual de Administração do Estado 

de Mato Grosso para suspenda o desconto em folha de pagamento no 

importe de R$ 25,22 (vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), referente 

à rubrica n. 8430 (Banco Bonsucesso Consignado).13. REMETAM-SE os 

autos ao Centro de Mediação e Resolução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para a realização de sessão de mediação. 14. CITE(M)-SE o(s) 

requerido(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, para que 

compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC/2015.15. Havendo 

desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, 

art. 334, CPC/2015). PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 367 Nr: 268-51.1999.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DARVANI KLASENER, VALDIR 

ANTÔNIO NIEDERMEIER, NOÊMIA PRESSER NIEDERMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado, bem como requerer o que 

entender de direito.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59489 Nr: 2066-22.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA RULIANE PEREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALCÂNTARA BISPO, ESPÓLIO DE 

BRAS ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126, JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT, 

KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:15.996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por EVA RULIANE PEREIRA 

CHAVES, em desfavor de MANOEL ALCANTRA BISPO e BRAS ALVES DA 

COSTA.

2. Foi juntada certidão de óbito do requerido BRAS ALVES DA COSTA, 

falecido em 04/04/2017 (ref. 66), portanto, depois de ajuizada a presente 

ação, sendo que o seu patrono pleiteou a habilitação do espólio (mov. 74).

 3. No caso em tela, aplica-se o instituto da substituição processual, 

conforme preceitua os artigos 110, do Código de Processo Civil, senão 

vejamos:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a 

sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o 

disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”

4. Diante da abertura de inventário em trâmite na Primeira Vara desta 

Comarca sob o cód. 82310, HOMOLOGO a habilitação da inventariante 

APARECIDA NUNES DA COSTA, brasileira, viúva, portadora do RG nº 

0891169-0 SSP/MT, inscrita no CPF nº 536.012.891-72, residente e 

domiciliada na Rua Heróis da FEB, nº 302, Bairro Boiadeiro, CEP 

78780-000, Alto Araguaia/MT, para representar o “de cujus” Braz Alves 

da Costa.

5. ANOTE-SE e providencie as anotações no sistema.

6. PROCEDA-SE a citação da inventariante do executado na forma da lei.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62600 Nr: 730-46.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍGIA MARCELA LUCAS BOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a correspondência devolvida juntada no andamento de referência 

22.

Alto Araguaia - MT, 03 de janeiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63234 Nr: 1042-22.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPÊ COMERCIAL DE GRÃOS LTDA, NICE MARIA 

FERREIRA SILVA ASSIS, JULIANO ASSIS SILVA, ALINE HERMINIA 

MAGGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLONE ALVES DE ASSIS - 

OAB:12.047/GO, Mônica Pagliuso Siqueira - OAB:0

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito, nos termos do despacho de 

referência 12 .

Alto Araguaia - MT, 02 de janeiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66163 Nr: 2395-97.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMEZES 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMEZES 

CANO - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 31, requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 02 de janeiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66168 Nr: 2400-22.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFIM ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 38, requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 02 de janeiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66169 Nr: 2401-07.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON BARRETO NOGUEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMEZES 

CANO - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 39, requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 02 de janeiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90755 Nr: 112-96.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON THEODORO STOPPA, ALADIR 

LUCIANELLI STOPPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842 A /MT, Sandro Pissini Espíndola - OAB:198.040-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, 

devendo contatar a Central de Mandados da Comarca, via telefone 

66-3481-1244, a fim de colher a quantidade de quilômetros a serem 

percorridos, efetuando o depósito via guia expedida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar através de recibo 

original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 17 de janeiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 12536 Nr: 2390-61.2004.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DO NASCIMENTO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR SALVIANO DA COSTA - 

OAB:11468/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado, bem como requerer o que 

entender de direito.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22656 Nr: 642-52.2008.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação (fls. 242/254), 

bem como a apresentação de constrarrazões recursais às fls. 256/264, 

REMETAM-SE os autos ao e. TRF da 1ª Região (§ 3º, art. 109, CF/88), 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27352 Nr: 1754-22.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SUBTIL DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SQUILLAGE - 

OAB:1635577-MATRIC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado, bem como requerer o que 
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entender de direito.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31885 Nr: 2560-23.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIENAFA KASSIA SILVA 

BONGIOLO - OAB:OAB/MG 140.471, WEXLEY DE NUNES E SILVA - 

OAB:108584

 Autos n. 2560-23.2010.811.0020 (cód. 31885)

Vistos.

1. Diante inércia do Ministério Público quanto a oitiva da testemunha João 

Carlos Machado, bem como da defesa em relação às testemunhas Weder 

Rodrigues e João Carlos Machado, DECLARO a preclusão da oitiva das 

mencionadas testemunhas.

2. Considerando que foram ouvidas as testemunhas, inclusive por carta 

precatória, oportunizado e/ou interrogado o(s) réu(s), bem como diante do 

que assevera o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, que 

assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, 

deve o processo seguir o seu curso normal.

3. Destarte, DECLARO o encerramento da instrução, para tanto, e, para 

cumprimento do art. 405 c/c art. 403 § 3º do CPP, ABRA-SE vista às 

partes pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para alegações finais.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33431 Nr: 969-89.2011.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDA FERREIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do teor das certidões de fls. 84 e 89, REMETAM-SE cópias dos 

autos ao Ministério Público Estadual, para tomar as providencias cabíveis 

em relação ao perito judicial Virgílio Dias de Campos Sobrinho.

2. Após, voltem os autos conclusos.

3. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-14.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE OLIVEIRA LANCELLOTTI OAB - MT20737/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010037-14.2017.8.11.0020 REQUERENTE: FRANCISCO DO SOCORRO 

CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos 1. 

Trata-se de ação indenizatória que FRANCISCO DO SOCORRO CARDOSO 

DA SILVA interpôs contra o BANCO DO BRASIL, ambos qualificados nos 

autos. 2. Recebida a inicial, a liminar foi indeferida (ID. 12372720). 3. Em 

audiência de conciliação as partes celebraram acordo, consoante termo 

juntado (ID. 11283947). 4. Logo em seguida, o reclamante pugnou pela 

desistência do aventado acordo (ID. 11279595). 5. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. DECIDO. 6. Pois bem. O acordo firmado entre as 

partes só produz efeitos quando homologado pela autoridade judiciária 

competente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES PARA RATIFICAR OS TERMOS DO ACORDO CELEBRADO 

HÁ MAIS DE DEZ ANOS – DESISTÊNCIA DE ACORDO NÃO HOMOLOGADO 

– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIDO À HOMOLOGAÇÃO 

JUDICIAL DA TRANSAÇÃO – CONTRADIÇÃO INOCORRENTE – INTUITO DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acordo 

firmado entre as partes, juntado aos autos há mais de dez anos, só 

produz efeitos processuais após sua homologação pela autoridade 

judiciária competente. Assim, nada impede que, antes da homologação, a 

parte compareça nos autos e desista do acordo assinado. 2. Não há 

direito subjetivo da parte em obter homologação de transação, sobretudo 

quando esta não mais representa a verdadeira e atual vontade de uma 

das partes. 3. “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de 

declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, 

e não aquela interna à fundamentação” (STJ – 2ª Turma – REsp 

1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, 

DJe 09/05/2011), e a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a 

escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências 

internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para 

o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca 

de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 

440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 4. 

“Ainda que os embargos de declaração se destinem ao fim 

prequestionador, é imprescindível que o provimento jurisdicional atacado 

se apresente inquinado pelo vício da omissão, nos termos do art. 535 do 

CPC” (TJMT – 4ª Câm. Cível – EDcl 11275/2007 – Rel. DES. MÁRCIO VIDAL 

– j. 26/02/2007, Data da publicação no DJE 07/03/2007).” (ED 

146310/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES 

DE NÃO CONHECIMENTO POR IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO E FALTA 

DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO - ACORDO – DESISTÊNCIA 

POSTERIOR ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO – 

POSSIBILIDADE - PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial recorrido se 

enquadra no art. 162, § 2º, do CPC, pois resolveu questão incidente no 

curso do processo, possuindo conteúdo decisório, passível de causar 

prejuízo à parte, e não apenas promoveu o impulso do processo. 2. 

Possível a desistência do acordo quando ainda não homologada a 

transação.” (AI 148286/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2014, Publicado no DJE 

07/04/2014). 7. Assim sendo, considerando que o acordo não havia sido 

homologado, ACOLHO o pedido do reclamante de desistência do mesmo 

para torná-lo sem efeito. 8. No mais, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informarem se houve o pagamento do valor pactuado. 

Caso positivo, o reclamante deverá no mesmo prazo depositar a quantia 

em juízo, sob pena de litigância de má-fé. 9. Quanto aos eventos narrados 

na petição juntada ao ID 11279595, REMETA-SE cópia integral destes 

autos ao Ministério Público Estadual, bem como para a Ordem dos 

Advogados do Brasil, subseção de Alto Araguaia/MT, para averiguar os 

fatos. 10. Dando prosseguimento ao feito, DESIGNE-SE nova audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP) 

c/c a CNGC. 11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122963 Nr: 2591-35.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAEL DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95397 Nr: 4779-06.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALBINA MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8203 Nr: 1220-95.2001.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO EUFRAZIO DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINA MARIA DA LUZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT, REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDSON VIEIRA NOIA, para devolução dos autos 

nº 1220-95.2001.811.0008, Protocolo 8203, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 83807 Nr: 521-84.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVAMAR RODRIGUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - OAB: SP/84314, MARCIO F. ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes, para manifestarem em 

05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97270 Nr: 6211-60.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108070 Nr: 595-36.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMILSON MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 

EDIMILSON MARTINS DE SOUZA na Ação de Cobrança movida em 

desfavor de MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES – MT, para condenar o 

requerido ao pagamento dos valores retroativos em razão da progressão 

horizontal do autor na carreira como servidor público municipal, a partir de 

17 de dezembro de 2013, até 26/01/2015 – data em que foi concedida à 

elevação de classe. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do 

artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil. Sobre o valor retro apurado, 

após a citação, para fins de atualização monetária, remuneração do 

capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez até o 

efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados á caderneta de poupança. Após a expedição do ofício 

requisitório/precatório, a atualização monetária passará a ser calculada 

pelo IPCA-E. Sem custas processuais. Pelo princípio da causalidade, 

condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado (art. 85 do CPC). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 14 de agosto 

de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46964 Nr: 3130-45.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA GALDINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85187 Nr: 1161-87.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 

E EDUCAÇÃO - IPDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 
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item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O EXEQUENTE A 

MANIFESTAR-SE SOBRE A DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDENCIA,Nesta 

data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, item 2.17 

– IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O EXEQUENTE A 

MANIFESTAR-SE SOBRE A DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDENCIA,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97067 Nr: 6035-81.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO LADISLAU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

ADELINO LADISLAU DA SILVA, qualificada nos autos, propôs a presente 

ação contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

alegando, em síntese, que desde o ano de 2014, vem passando a sofrer 

de doença incapacitante. Pede a procedência da ação com a concessão 

do benefício previdenciário pertinente (fls. 05/12). Trouxe os documentos 

de fls. 13/34.

A tutela antecipada foi indeferida às fl. 35.

O requerido apresentou contestação às fls. 37/49. Argumentou que a 

autora não preenche os requisitos para a concessão do benefício, 

pugnando pela improcedência da ação, juntou os documentos de fls. 

50/57.

Impugnação à contestação às fls. 58/61

Realização da perícia judicial às fls. 70/75.

A parte autora apresentou manifestação sobre o laudo às fls. 78/84.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De acordo com o que consta da petição inicial, o autor teria desenvolvido 

incapacidade laborativa em decorrência de males que se desenvolveram 

ao longo do ano de 2014 até atualmente.

No caso em apreço, somente o laudo pericial poderia trazer os elementos 

necessários ao desfecho da presente demanda, haja vista ser o médico o 

único profissional competente para a aferição da suposta incapacidade 

para o trabalho.

Assim, em perícia médica realizada durante a instrução, foi constatado 

que o autor não apresenta doença que a torne incapacitada.

 Neste ponto, depreende-se que o resultado do trabalho do expert foi 

conclusivo ao apurar que a autora “não apresenta incapacidade laborativa 

no momento pericial”.

 E, de forma, esclarecedora, espantando qualquer dúvida, afirma: “As 

alterações verificadas no exame de imagem (tomografia computadoriza de 

coluna lombar), analisados em conjunto com exame clínico, indicam 

alterações compatíveis com a sua faixa etária. O quadro relativo à coluna 

lombar é passível de tratamento, sendo que, em períodos de agudização 

da lombociatalgia, há incapacidade laboral, que não é o caso do momento 

pericial. O exame físico pericial não evidenciou sinais de limitação 

funcional ou hipotrofia muscular. Desta forma apesar da queixa álgica, não 

se verificam elementos objetivos que caracterizam a presença de 

incapacidade laborativa para a atividade profissional informada”.

Com efeito, o simples fato de alguém estar acometido por certa patologia, 

não enseja incapacidade para o trabalho ou para a vida diária.

Desta forma, os elementos que constam dos autos não são suficientes 

para comprovar se há perda da capacidade para o trabalho.

 A improcedência do pedido se faz necessária, pois sem a prova de 

incapacidade, não há como condenar o réu à concessão do benefício 

pleiteado.

Por esta razão, não se justifica a concessão do auxílio-doença ou 

aposentaria por invalidez, pois, para tanto, havia a necessidade de 

caracterização da incapacidade parcial ou total e permanente.

 Não há, portanto, como conceder o benefício pleiteado, dispensando-se a 

realização de qualquer outra diligência, incluindo a complementação ou 

nova realização da prova pericial, pois os elementos que constam dos 

autos são suficientes para verificar que o autor não tem direito ao 

auxílio-doença.

 A respeito do tema, destaco a ementa a seguir transcrita e que foi 

extraída da página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

AFASTADA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA O 

JULGAMENTO DA LIDE - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO 

PERICIAL INDEFERIDO – MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O 

RESULTADO DA PERÍCIA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 86, 

DA LEI N. 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 

Não ocorre cerceamento de defesa, porquanto ao magistrado é possível o 

indeferimento de provas desnecessárias ao deslinde da causa. O mero 

inconformismo do autor quanto ao resultado da perícia não a torna nula, 

tampouco exige a sua complementação, especialmente quando, ao 

examinar o laudo pericial, não se constata nenhuma contradição nas 

conclusões apresentadas pelo perito judicial. Não estando presentes os 

requisitos do artigo 86, da Lei n. 8.213/91, em especial, a ausência na 

redução da capacidade laborativa do segurado, não há razões para 

conceder o benef íc io prev idenc iár io .  (TJ-MS -  APL : 

08004816920148120020 MS 0800481-69.2014.8.12.0020, Relator: Des. 

Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 31/05/2016, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2016)(Grifei).

É verdade que a prova pericial não é absoluta, de modo que o Magistrado 

pode julgar a ação em desconformidade com a prova técnica. No entanto, 

toda e qualquer decisão judicial demanda idônea motivação.

Cumpre destacar, ademais, que existe no presente caso prova produzida 

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, ainda, por profissional 

tecnicamente habilitado, equidistante das partes e de confiança do Juízo, 

que aponta a inexistência de incapacidade.

Na espécie, não há dúvidas de que a parte autora padece das doenças 

apontadas na inicial, confirmadas durante a instrução pelo perito médico, o 

que, certamente, lhe traz certas dificuldades. Porém, referidas doenças 

não resultam, ao menos por ora, em incapacidade laborativa.

Ademais, a zelosa perita que, repito, é tecnicamente habilitada, 

equidistante das partes e de confiança do Juízo, realizou todos os testes 

necessários, de acordo com as regras técnicas e éticas que regem sua 

profissão, apontando suas conclusões com clareza e certeza.

E, ainda, como se não bastasse, a nomeação da expert não foi impugnada 

em momento oportuno, mostrando-se referida impugnação, neste momento 

processual, intempestiva, representando, ao meu sentir, mero 

inconformismo com o resultado da perícia técnica.

Dessa forma, respeitada a irresignação da parte autora, a perícia médica 

produzida em contraditório merece prevalecer, já que aponta, com 

segurança, que inexiste incapacidade laborativa.

Assim, ausentes os requisitos legais necessários à concessão do 

benefício postulado, de rigor a improcedência da ação.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por ADELINO LADISLAU DA SILVA nos autos da presente 

ação que move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS, julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe favorece.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Barra do Bugres/MT, 07 dezembro de 2017.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97078 Nr: 6042-73.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELEIDA SILVA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): inss - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O EXEQUENTE 

DO RETORNO DOS AUTOS, BEM COMO PARA MANIFESTAR O QUE DE 

DIREITO, mediante remessa dos autos, nos termos do convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do 

Estado de Mato Grosso/AGU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107376 Nr: 159-77.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECMC, JCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a sentença proferida nos autos de Embargos à Execução 

em apenso n. 91630-31.2016.811.0008 (Cód. 109848), INTIME-SE a 

exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 30 de agosto de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124820 Nr: 3649-73.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO TEIXEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131881 Nr: 7626-73.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA INACIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1 – Trata-se de Carta Precatória expedida pelo Juízo da Comarca de 

Mirassol D’Oeste - TJMT (Segunda Vara), com a finalidade de designação 

de audiência para oitiva da parte autora.

2 – Para o cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 27/02/2018, às 

16h30min.

 3 – INTIME-SE a parte autora.

4 - Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a data e hora da designação 

da audiência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 06 de dezembro de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132272 Nr: 7842-34.2017.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE FOGAÇA DE SOUZA, JOSE NORBERTO DE 

CARVALHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO, portanto, Alvará Judicial de consistente na 

autorização para que a autora: Marlene Fogaça de Souza faça a doação 

gratuita de um rim ao seu companheiro: José Norberto de Carvalho, de 

forma gratuita e desimpedida de qualquer anos. Sem custas, pois defiro às 

partes à gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. CIÊNCIA, ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expeça-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 19 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33065 Nr: 2858-56.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE JESUS SANTOS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/3.691

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição de folhas 

173/174, que diz respeito a documentos faltantes para implantação do 

beneficio, providenciando a juntada nos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51308 Nr: 2059-71.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUE ALVES DO NASCIMENTO 

- OAB:20466/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS conceder pensão por morte à autora SUELI DA SILVA, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, cuja data base 

para a implantação do benefício é a data do ajuizamento da presente ação, 

ocorrida em 06.07.2011 (fl. 05).Os juros e correção monetária se darão 

com base no manual de cálculos vigente da justiça federal.Oficie-se ao 

requerido, requisitando-se a implantação do benefício, consignando-se o 

prazo de 30 dias.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos artigos 487, inc. I e 490, do 

Código de Processo Civil. No que tange ao pagamento de custas, 

despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a 

Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, devendo 

incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, 

nos termos do § 3º do artigo 20, do Código de Processo Civil e da Súmula 

n. 111 do STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em 

vista que o valor da condenação não deverá superar 60 (sessenta) 

salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC). PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres – (MT), 06 de 

março de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52717 Nr: 3469-67.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA SILVA, INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94594 Nr: 4161-61.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96080 Nr: 5269-28.2014.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAF, AAF, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF, ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÃNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT, 

SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 DECIDO. De início, convém destacar que a obrigação alimentar avoenga 

encontra abrigo nos artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil. Contudo, 

diversamente dos alimentos que devem ser prestados pelos pais, somente 

se justifica imputar a responsabilidade aos avós quando restar 

comprovado que ambos os genitores não possuem condições financeiras 

de arcar com os custos das necessidades do alimentando. Isso porque tal 

obrigação possui caráter subsidiário e complementar.No caso vertente, a 

ação alimentar contra os pais está tramitando na Comarca de Campo Novo 

dos Parecis/MT. E a manifestação de fls. 47/48 traz a informação de que 

os requerentes atualmente estão residindo naquela Comarca. Com efeito, 

dispõe o artigo 53, II, do CPC: Art. 53. É competente o foro:(...)II - de 

domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem 

alimentos; Nesses casos, há que se reconhecer a possibilidade de 

modificação da competência, com vistas à facilitação do acesso à Justiça 

por parte do alimentando. Ressalte-se que a própria natureza da 

prestação exigida, com destacada índole social, autoriza a relativização da 

regra da perpetuatio jurisdictionis, sobretudo quando envolve interesse de 

menor .Ademais, como já se frisou, a ação principal está tramitando na 

Comarca de Campo Novo dos Parecis e é prejudicial à análise da presente 

ação, tendo em vista que se a ação principal for julgada procedente, a 

presente pode restar prejudicada. Assim, não só pela causa de pedir 

comum e pelo fato do domicílio do alimentando ser diverso, mas também, 

para se evitar decisões conflitantes, deve o presente processo tramitar 

em apenso à ação de alimentos.Por tais considerações, tendo em vista 

que a requerente reside atualmente noutra Comarca, DECLINO da 

competência em favor do Juízo da Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Barra do Bugres - MT, 18 de dezembro de 

2017.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101553 Nr: 2619-71.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BRIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103484 Nr: 3771-57.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEIZE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120410 Nr: 1054-04.2017.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLF EWALD RUTZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLF EWALD RUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:5361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Recebo a emenda da inicial tendo em vista que a autora pretende 

adjudicar cotas da empresa, cujo baixo valor encontra-se expresso na 

petição de folhas 22, pois esta encontra-se inativa.

 Portanto, nos termos do art. 617, inciso III, nomeio o herdeiro ROLF 

EWALD RUTZ JUNIOR, para assumir o cargo de inventariante.

Expeça-se o respectivo termo de compromisso.

Intime-se a inventariante nomeada para que tome ciência desta decisão, e 

promova o regular andamento no feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 19 de dezembro de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122068 Nr: 2076-97.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ASNAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 
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sobre a contestação ofertada.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82042 Nr: 3763-85.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANILDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA, VITORIA CAMINHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PAULA FIGUEIREDO 

CRUZ BORGES - OAB:MT/30.781, ANITA LOIOLA - OAB:13.178-B-MT, 

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11877-A, LIDIANE 

FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Luiz de Deus Júnior 

- OAB:7.167-MT, Carlos Augusto Malheiros Fernandes de Souza - 

OAB:3.988-MT, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A, Luiz 

Rodrigues Wambier - OAB:MT. 14.469-A, PRISCILA KEI SATO - 

OAB:15684

 Vistos,

 Ante o teor do pedido de fls. 257, intime-se o Banco requerido para que 

se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 121021 Nr: 1421-28.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDSB, AGDSB, Luciana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOS SANTOS BOMFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMOES FRANCO NETO 

- OAB:13.594, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10910-B

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II).

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 08/06/2017, às 

15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

localizado na Rua João Custódio da Silva, nº 404, Jardim Maracanã, Barra 

do Bugres (local onde funciona o Juizado Especial, conhecido 

popularmente por “Forinho”).

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 3013 Nr: 3720-66.2003.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão(Afixar Edital)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Praça no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42959 Nr: 2982-68.2009.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ESCOBAR VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta 

por B.V Financeira em face de Vanderlei Escobar Vaz (qualificados nos 

autos).

2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que a parte autora fora 

devidamente intimada e deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar 

qualquer manifestação, consoante certidão de fls. 49/50.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Desse modo, considerando que a parte exequente manteve-se silente e 

inerte, mesmo após ser intimada para promover diligências que lhe 

competiam, a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do Estatuto 

Processual Civil vigente é medida que se impõe.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 7. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44764 Nr: 983-46.2010.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO UREL, DEOLINDA MAZALI UREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599, LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - OAB:6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Preliminarmente, Sr. Gestor Judiciário, certifique-se se todos os 

confinantes da área usucapienda foram devidamente citados e 

apresentaram defesas; e, se todos os confrontantes foram devidamente 

citados e apresentaram defesas, em caso negativo, intime-se o autor para 

que providencie o necessário à(s) diligência(s), a seguir, cumpra-se a(s) 

citação(ões), independentemente de nova conclusão.

2. Especifiquem as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que 

pretendem produzir, justificando-as objetivamente, sob pena de 

indeferimento, bem como juntando aos autos os documentos que 

dispuserem como prova de suas alegações, podendo ser sugeridos 

pontos controvertidos para posterior apreciação pelo juízo.

3. No caso interesse de produção de prova testemunhal, manifestem-se 

as partes para que o apresentem o respectivo rol de testemunhas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados deste decisum, sob pena de 

preclusão, que poderão comparecer à audiência designada, a ser trazida 

pela parte independentemente de intimação. No caso de entender, a parte, 

ser imprescindível a intimação das testemunhas, ou parte delas, o que 

deverá ser especificado, que se manifeste sobre tal necessidade, sob 
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pena de se presumir, no caso de não comparecimento em audiência das 

testemunhas arroladas, que desistiu de sua(s) oitiva(s) (art. 455, § 2º, 

CPC).

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130344 Nr: 6732-97.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CARLOS DOS SANTOS, Filiação: 

Expedita Cardoso, data de nascimento: 12/06/1972, brasileiro(a), natural 

de Murici-MT, solteiro(a), Telefone 65-99675-2085. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de seu Promotor de Justiça em exercício nesta Comarca, no 

uso de sua atribuição constitucional, vem, com base no incluso Inquério 

Policial, oferecer denúncia em face de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS. 

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 31 de 

agosto de 2017, por volta das 07h00, na Avenida Rio Branco, s/n, próximo 

a CIPM, bairro Maracanã, cidade de Barra do Bugres, o denunciado 

ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave a vítima Maria José da 

Silva, de acordo com o Termo de Declarações à folha 04, o Boletim de 

Ocorrências à folha 03/03 vº e o Termo de Representação Criminal à folha 

06. Conforme restou apurado, a vítima conviveu amorosamente com o 

denunciado por aproximadamente 17 anos, sendo que esta separada há 

04 meses. Ocorre que, com o término do relacionamento o denunciado 

passou a ameaçar a vítima, pois não aceita o término do relacionamento. 

Ademais, o denunciado foi até a casa da vítima na data supracitada e 

passou a ameaçá-la, dizendo que iria matá-la com uma faca e que teria até 

sábado pra sair da cidade (02 de setembro). Não satisfeito, o denunciado, 

ainda, passou a injuriar a vítima dizendo palavras de baixo calão, tais 

como: "PUTA, PROSTITUTA, SAPATONA", entre outros. Outrossim, diante 

das ameaças sofridas a vítima manifestou o desejo de representar 

criminalmente em desfavor do denunciado, de acordo com o Termmo de 

Representação Criminal, da mesma maneira, pediu providências protetivas. 

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia José Carlos dos Santos, em 

face da conduta tipificada no artigo 147, caput, do Código Penal Brasileiro 

e com implicações da Lei 11.340/06, requerendo que seja seguido o 

devido processo legal. Rol de Testemunhas/vítima: Maria José da Silva 

(vítima). Promotor de Justiça: Thiago Scarpellini Vieira.

Despacho: DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI- Verifica-se dos autos que o 

acusado não foi encontrado para ser citado, conforme certidão do Oficial 

de Justiça de fl. 35, inclusive após consulta ao sistema informatizado (fl. 

37 e doc. anexo).Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela citação do 

acusado por edital (fl. 37).II-Determina-se a citação por edital do acusado 

José Carlos dos Santos, com prazo de 15 (quinze) dias, observando-se 

as exigências dispostas no art. 363 do CPP.III-Decorrido o prazo de 

presunção de conhecimento da citação e de apresentação da resposta 

sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e não sabido 

o acusado José Carlos dos Santos foi citado por edital, e não compareceu 

para responder à acusação, nem constituiu advogado. Assim, com 

fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, SUSPENDE-SE o 

processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do prazo 

prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao delito, 

conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo prazo 

de 03 anos, de acordo com o art. 109, inciso VI do Código Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIEL DE OLIVEIRA 

ANTONIASSI, digitei.

Barra do Bugres, 13 de dezembro de 2017

Ivete Felizardo de O. Carneiro Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132164 Nr: 7778-24.2017.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Decisão prolatada de forma oral (STJ - 420180), conforme autorizado pelo 

art. 520 §13 da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro da reforma 

tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia 

constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e 

arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte 

dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, fulcrando nas razões 

acima expostas e com arrimo no art. 315 do CPP e art. 310, III do Código de 

Processo Penal, concede-se a liberdade aos autuados Leandro de Oliveira 

do Nascimento e Marcelo Cruz Rezende de Jesus concede-se a 

LIBERDADE PROVISÓRIA e, de conseguinte, fixa-se as seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão: (a) recolhimento de fiança no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais) para cada flagrado; (b) compromisso de 

comparecimento a todos os atos do processo; (c) não mudar de endereço 

e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste juízo; (c) não praticar 

qualquer infração penal; (d) proibição de acesso ou frequência a bares, 

boates para evitar o risco de novas infrações; (e) manter o endereço 

atualizado, sob pena do processo seguir sem sua presença, se no caso 

de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos 

termo do art. 367 do CPP; (f) comparecer mensalmente em Juízo, além de 

cumprir as demais cautelares diversas da prisão, sob pena de sobrevir 

decreto de preventiva. RECOLHIDO O RESPECTIVO VALOR, EXPEÇA-SE O 

ALVARÁ DE SOLTURA, levando a efeito se por outro motivo não estiver 

preso. Conste do alvará as medidas cautelares fixadas com a advertência 

de que o descumprimento pode ensejar nova segregação cautelar. Com a 

conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos. Saem os 

presentes devidamente intimados. Não havendo óbice, todas as 

ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram digitadas, 

conforme termo anexo. Nada mais.

 João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 103863 Nr: 4038-29.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DUQUE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 , RECEBE-SE A DENÚNCIA oferecida contra Elias Duque Santana, tendo-o 

como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. III- 

Comunique-se o recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao 

Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável 

pelo inquérito policial.IV- Designa-se audiência de instrução e julgamento 

para o 27 de março de 2018, às 15:00 horas.V- Em relação às certidões 

de antecedentes criminais poderão ser diretamente requisitadas pelo 

Ministério Público em observância a Lei Complementar 75/93 resguarda 

sua prerrogativa, no pleno exercício de suas atribuições constitucionais, 

de requisitar informações e documentos, bem como acesso incondicional 

a qualquer banco de dados de caráter público. A intervenção judicial se 

mostra necessária no caso de negativa no fornecimento das certidões 

pelas autoridades administrativas.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 121742 Nr: 1835-26.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL SILVA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 13.599

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu EZEQUIEL SILVA DE FIGUEIREDO alegado 

preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

08 de agosto de 2018 às 15:30 horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131754 Nr: 7533-13.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE TEREZINHA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luis fernando moraes de 

mello - OAB:19056

 DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Desta feita, para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 27 

de fevereiro de 2018, às 14h15, data única disponível.

III – Intimem-se todos.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132164 Nr: 7778-24.2017.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 Posto isso, com fundamento no art. 350 do CPP, isenta-se o autuado 

MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS da fiança, determinando a 

expedição de alvará de soltura observando as seguintes determinações:

(a) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; (b) não 

ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia ciência deste juízo; (c) 

não praticar infração penal; (d) proibição de acesso ou frequência a 

bares, boates para evitar o risco de novas infrações; (e) manter o 

endereço atualizado, sob pena do processo seguir sem sua presença, se 

no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao 

Juízo, nos termo do art. 367 do CPP; (f) comparecer mensalmente em 

Juízo, além de cumprir as demais cautelares diversas da prisão, sob pena 

de sobrevir decreto de preventiva; SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO E ALVARÁ DE SOLTURA, levando a efeito se por outro motivo 

não estiver preso.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 82628 Nr: 4348-40.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGLAENIO CESAR DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783-MT

 Autos: 4348-40.2012.811.0008 - Código: 82628

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Verifica-se que o MPE apresentou atual endereço da genitora da vítima, a 

testemunha Sandra Cardoso da Silva Araújo (fls. 147/148).

Em continuidade da audiência realizada às fls. 107/111, designa-se o dia 

20 de março de 2018, às 17:30 horas, para oitiva de Sandra Cardoso da 

Silva Araújo .

No ato da intimação o Oficial de Justiça deverá indagar sobre a localização 

da vítima Samyla Raab Cardoso Araújo, podendo, inclusive, a 

genitora/testemunha apresenta-la na audiência independentemente de 

intimação.

Intime-se o acusado.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 19 de dezembro de 2017.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 116217 Nr: 5514-68.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTON GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Em sede de resposta à acusação, preliminarmente, a Defesa requer 

seja declarada nula a ação penal por vício no inquérito policial, no que que 

tange ao prazo para sua conclusão (fls. 53/61), contudo, a alegação não 

merece acolhida. Isto porque, eventuais anomalias constantes na fase 

inquisitiva da persecução não contamina a ação penal . Além disso, 

tratando-se de prazo impróprio, a inobservância, além de não causar 

qualquer prejuízo à Defesa, poderia apenas ensejar eventual 

responsabilidade administrativa da Autoridade que preside o inquérito 

policial. Desta feita, o Juízo afasta, por ora, a preliminar arguida pela 

Defesa.

II – Não obstante, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do 

Código de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento 

para o dia 03 de outubro de 2017, às 15h30, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas /informantes por ambas 

arroladas, bem como o réu .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 375 de 1095



SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131855 Nr: 7602-45.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI SANTOS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:15814-A

 DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Desta feita, para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 27 

de fevereiro de 2018, às 15h15, data única disponível.

III – Intimem-se todos.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132735 Nr: 98-51.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA, JOSÉ 

RUY TITO DAVID, FERNANDO SILVA BARBALHO, LUIZ HENRIQUE MEIRA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 13.599

 condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também 

resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da 

excepcional medida de segregamento cautelar.Nessa toada, a 

jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem 

pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do 

processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua 

repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa 

realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas 

cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 

.Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a 

decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se 

falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.Por derradeiro, 

também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar 

porque, além de presente fundamento da preventiva , no caso vertente 

não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime 

fechado.Destarte, ante a ocorrência de elementos comprobatórios da 

materialidade, plausíveis indícios de autoria e fundamento da prisão 

cautelar consistente na garantia da ordem pública, bem assim o disposto 

na norma dos arts. 312 e 316, ambos do CPP, o indeferimento da 

pretensão de veiculada é medida que se impõe.Com a conclusão do 

inquérito policial, arquivem-se estes autos.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2205 Nr: 2060-47.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI, FERNANDA VANNIER 

SOARES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PRÜFER MOUSQUER - 

OAB:87.179/RS, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, 

ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 Vistos,

Deixo de analisar o pleito de f. 346-348, eis que conforme se vê às f. 

311-314 o feito já fora devidamente sentenciado.

Diante disso, certifique o cumprimento integral da decisão de f. 345 e, em 

seguida, certifique o transito em julgado da sentença.

Se positivo, arquive-se o feito com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79681 Nr: 598-59.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO VALENÇA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79681

Vistos.

 Considerando que nos dias 29 de janeiro de 2018 a 06 de fevereiro de 

2018 estarei de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia __18__/__06__/2018, às 

__14__h__30__min.

Intimem-se.

Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 18 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37420 Nr: 773-29.2011.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, PEDRO ROBERTO RAMÃO - OAB:209.551

 Código 37420

Vistos.

 Considerando que nos dias 29 de janeiro de 2018 a 06 de fevereiro de 

2018 estarei de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia __18__/__06__/2018, às 

__15__h__30__min.

Intimem-se.

Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 18 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40280 Nr: 534-88.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BONFIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 534-88.2012.811.0050 (Código 40280)

Autor: Ministério Público Estadual

 Réu: Marcos Bonfim de Oliveira

Vistos.

Acolho o parecer ministerial de f. 71 e, via de consequência, certifique 

quanto o cumprimento integral das condições impostas às f. 58.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 28 de novembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78499 Nr: 4327-30.2015.811.0050

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO 

- OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 Autos Código nº 78499

Vistos.

 Considerando que no dia 12 de fevereiro de 2018 foi decretado ponto 

facultativo, redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia 

__18__ de __junho__________ de 2018 às ___16_h__30__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 18 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88800 Nr: 1118-82.2017.811.0050

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS, WDFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos Código nº 88800

Vistos.

 Considerando que no dia 12 de fevereiro de 2018 foi decretado ponto 

facultativo, redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia 

__04__ de __junho__________ de 2018 às ___13_h__30__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 19 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20762 Nr: 1065-87.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIOLA & LUCAS DE MORAES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELOISA PASCOTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2006/127 (Código 20762)

Exequente: Graziola & Lucas de Moraes Ltda.

Executado: Maria Heloisa Pascotini

Vistos.

Trata-se de ação de execução ajuizada pela parte autora em face da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Às f. 30 a parte exequente foi intimada para dar andamento ao feito, de 

modo que permaneceu inerte conforme se vê na certidão de f. 31.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte autora abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte conforme 

se vê às f. 31.

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do autora.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 14 de dezembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27351 Nr: 767-27.2008.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 767-27.2008.811.0050 (Código 27351)

Autor: Maria dos Anjos Santos Oliveira

Requerido: INSS

Vistos.

Tendo em vista o acórdão encartado aos autos, intime-se a parte autora, 

por meio de seu patrono, via DJE, para que no prazo de quinze dias 

manifeste o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63905 Nr: 1932-36.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:PROC. FEDRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1932-36.2013.811.0050 (Código 63905)

Exequente: ANATEL

Executado: Joel de Souza

Vistos.

Indefiro o pleito de f. 35 porque não constam nos autos as diligências 

administrativas realizadas pela parte exequente para a localização do 

atual endereço do executado.

Diante disso, intime-se a parte exequente para que no prazo de quinze 

dias, apresente o endereço atualizado do executado, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 30 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77733 Nr: 3817-17.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACEL ARALDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77733

Vistos.

 Considerando que nos dias 29 de janeiro de 2018 a 06 de fevereiro de 

2018 estarei de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia __11__/__06__/2018, às 

__15__h__00__min.

Intimem-se.

Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 18 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83410 Nr: 2801-91.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDINALDO FRANCISCO DA SILVA, Rg: 

3371768-0, Filiação: Celia Jorge do Nascimento e Miguel Alves, data de 

nascimento: 23/10/1976, brasileiro(a), natural de Santo Antônio do 

Sudoeste-PR, convivente, serviços gerais, Telefone 65 99643 6181. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 03 de julho de 201, por volta das 19h00min, na 

Rua João de Barro, lote 288, bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo 

do Parecis - MT, EDINALDO FRANCISCO SILVA, ameaçou sua ex 

convivente Rosangela Santos de Araújo, por palavra, de causar-lhe mal 

injusto e grave.

Despacho: Vistos.Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade 

jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na 

preambular acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como 

fortes indícios de autoria. Destarte, por descrever fatos que, em tese, se 

subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, RECEBO a 

denúncia ofertada, nos termos em que fora posta em juízo, dando o réu 

como incurso no artigo nela mencionado, uma vez que preenche todos os 

requisitos do art. 41 do CPP, e não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses do artigo 43 do CPP.Fundamento a presente decisão, pois 

consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência 

do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da 

denúncia e consequente prosseguimento da ação penal.Ressalto que o 

recebimento, cujo despacho contém carga decisória e requer 

fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em pré-julgamento (art. 

5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame do mérito 

dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado para os 

autos, com a garantia do devido processo legal.Providencie-se a citação 

do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda, por escrito, a 

acusação.Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao denunciado seeste 

possui advogado constituído, e caso não possua, se tem condições de 

constituir advogado, devendo tudo ser consignado no mandado de 

citação. Não apresentada à resposta, no prazo legal, desde já nomeio a 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias, com fulcro no art. 

396-A, § 2º, do CPP. Sem prejuízo, indefiro o item 1 da cota de f. 70, eis 

que nos termos do art. 129, inciso VIII, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, bem como no art. 23 da Lei Orgânica do Ministério 

Público, estabelecem que o Ministério Público, no exercício de suas 

funções, poderá requisitar diligências investigatórias que entender 

cabíveis, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para 

prosseguimento de tal feito. Outrossim, defiro o requerimento do item 2 da 

cota. Assim, comunique-se do teor da presente decisão ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso e à Delegacia de Polícia onde originou o inquérito.Intime-se. 

Notifique-se. Requisite-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93227 Nr: 3724-83.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, AMAGGI 

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIRO MUROFUSE, MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9.233-B/MT, JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3.103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte autora para manifestação acerca dos documentos de f. 

32-34, em 15 (quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62317 Nr: 274-74.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, 

MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B, PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARILENE DOS SANTOS, Cpf: 

18167136191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos. Trata-se de execução proposta entre as partes acima 

nominadas. A parte exequente informa o adimplemento do débito objeto da 

presente demanda, requerendo, por consequente a extinção do feito. 

Vieram os autos conclusos. É o singelo relatório. Decido. No decorrer do 

procedimento a parte exequente informou o integral adimplemento da 

obrigação. Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos 

artigos 156, inciso I do Código Tributário Nacional e 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos autos, a parte 

executada satisfez a obrigação. Eventual penhora efetivada nos autos, 

fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s) ou 

rendimentos. Custas pelo executado. Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALCIONE PEREIRA 

BOAVENTURA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 05 de dezembro de 2017
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Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81839 Nr: 1858-74.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido da requerente e condeno o Instituto 

Nacional de Seguro Social a conceder a pensão por morte à Angela 

Aparecida Ferreira, na base de um salário mínimo mensal, devida desde a 

data do requerimento (04/02/2016).Também, DEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela para determinar que o réu conceda, no prazo de 30 

(trinta) dias, o benefício deferido.Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do Segurado (de 

cujus): Antônio Lucio Ferreira;Nome da beneficiária: Angela Aparecida 

Ferreira;Benefício Concedido: Pensão por Morte;Renda Mensal Atual: um 

salário mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do ajuizamento da 

ação (27/06/2016);Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) 

dias.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC.[...].Ainda, determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de Súmula 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, 

incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador 

quando, em razão da idade avançada, não tem condições de exercer 

atividade laborativa.Condeno o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez) por 

cento sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de Súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas.Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei Estadual n. 

7.603/01 do Estado do Mato Grosso.Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24290 Nr: 954-69.2007.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS AMERICA MULT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIL DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687, LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10.102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 954-69.2007.811.0050 (Código 24290)

Autor: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados 

America Mult.

Réu: Joacil dos Santos Pereira

BUSCA E APREENSÃO

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados America Mult em 

face de Joacil dos Santos Pereira, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

A liminar foi deferida às f. 31-37.

O requerido não foi encontrado para citação (f. 46).

Foi determinada a intimação do autor para dar prosseguimento ao feito em 

48(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção sem resolução do mérito 

(f. 78), no entanto, a correspondência retornou sob a alegação de 

“mudou-se” (f. 88).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Primeiramente, considero válida a intimação de f. 88, notadamente diante 

da obrigação constante do artigo 273, parágrafo único, do CPC.

Diante disso, verifica-se que o autor abandonou a causa por mais de 30 

dias, não promovendo as diligências que lhe competiam.

Ante o exposto, verificada a desídia do Requerente, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º do 

CPC.

Eventuais custas e honorários em desfavor do Requerente.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Intimem-se.

Proceda-se às baixas e formalidades devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 30 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65954 Nr: 71-78.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostados em fls. dos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71001 Nr: 3987-23.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ IZAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ IZAIAS DA SILVA, Filiação: Maria 

José da Silva e José Benedito da Silva, data de nascimento: 01/02/1995, 

brasileiro(a), natural de Cajueiro-AL, solteiro(a), pedreiro, Telefone 65 

9934 8428. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 27 de outubro de 2014, por volta das 22h00min, 

na Praça Odenir Ortolan, situada na Avenida Mato Grosso, em Campo 

Novo do Parecis MT, JOSÉ IZAIAS DA SILVA, subtraiu, para si, a bicicleta 

Houston Foxer Hammer 18 M, de cor preta, pertencente a vítima Alexandre 

Martins Sucupira. Assim agindo , JOSÉ IZAIAS DA SILVA, praticou a 

conduta descrita no artigo 155, caput, do código penal, pelo que, requer o 

Ministério público Estadual seja recebida e autuada esta, e posteriormente 

se proceda a citação do denunciado para responder a acusação(rito 
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ordinário - artigo 394, inciso I, do CPP) notificando se a vítima e as 

testemunhas constante no rol a seguir, para virem depor em Juízo sobre 

os fatos narrados, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a 

total procedência da denúncia formulada, condenando ora o acusado. Em 

observância ao artigo 89 da Lei Nº 9.099/95, desde que não constem nas 

certidões juntadas impeditivos legais que impeçam a sua propositura, este 

Promotor de Justiça oferece a JOSÉ IZAIAS DA SILVA, o beneficio da 

suspensão condicional do processo, mediante o cumprimento das 

seguintes, pelo prazo de 02 (dois) anos: 01) comparecimento pessoal, 

mensal e obrigatório a Juízo para informar e justificar sua conduta; 02) não 

se ausentar da comarca onde reside, por mais de 08 dias, sem 

autorização judicial;03) não frequentar bares boates, casas noturnas e 

outros gênero.

Despacho: Autos nº 3897-23.2014.811.0050 (Código 71001)Autor: 

Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéu: José Izaias da 

SilvaVistos.Compulsando os autos com a devida diligência, observo que 

todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu e, por 

consequência, promover sua citação pessoal, inclusive por hora certa.No 

entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, 

que se encontra em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se 

impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério 

Público.Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do art. 

363, §1º, do Código de Processo Penal.Sem prejuízo, certifique-se se o 

acusado está segregado na Cadeia Pública local, bem como expeça-se 

ofício à Superintendência de Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a 

fim de informar acerca de possível segregação do denunciado, servindo a 

presente como ofício.SE O DENUNCIADO ATENDER AO CHAMADO 

JUDICIAL, certifique a juntada da resposta à acusação e retornem os 

autos conclusos para deliberação.SE O DENUNCIADO, CITADO POR 

EDITAL, NÃO ATENDER AO CHAMAMENTO JUDICIAL e nem mesmo 

constitui advogado, se impõe a aplicação do previsto no art. 366 do 

CPP.Assim, com base em referido dispositivo legal, determino a suspensão 

do processo e do prazo prescricional. Comunique ao distribuidor conforme 

determina o item 5.13.1, III da Seção 13, Capítulo 5 da CNGC.Após, 

arquive-se provisoriamente o presente feito, dando-se baixa no relatório, 

nos termos do item 7.1.6 da Seção 1, Capitulo 7 da CNGC.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 9 de março de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cilina Souza Santos, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 29 de novembro de 2017

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81748 Nr: 1792-94.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRSS, SMS, IIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG(EDSÚDS, MDCNDP, PMDCNDP, PDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - 

OAB:21.444-B/MT

 Autos nº: 1792-94.2016.811.0050 (Código 81748)

Exequente: K. R. S. S., representada por Sandra Maria Stangherlin

Executados: Estado de Mato Grosso e Município de CNP

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer consistente 

ao fornecimento de tratamento fisioterapêutico (PEDIASUIT) e 

fonoaudiólogo à exequente, menor, Kássia Rita Stangherlin Schommer, 

representada por seus genitores, pelo tempo necessário e prescrito pelos 

profissionais a fim de buscar sua reabilitação e melhores condições de 

vida.

Às f. 242 foi determinada a intimação dos executados para o cumprimento 

da sentença.

O Estado foi devidamente intimado às f. 243 e deixou transcorrer in albis o 

prazo para manifestação (f. 244).

Às f. 245-246 a exequente pugna pelo bloqueio de valores, bem como a 

imediata transferência para o custeio do seu tratamento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem. Antes de analisar a petição de f. 245-246, certifique se houve a 

intimação do Município de Campo Novo do Parecis/MT para o cumprimento 

da obrigação conforme determinado às f. 242.

Em caso negativo, expeça-se o necessário para o cumprimento integral da 

decisão de f. 242.

Caso positivo, certifique-se o decurso do prazo para o cumprimento da 

obrigação e voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 18 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 25037 Nr: 1671-81.2007.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA LIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FOLETTO - OAB:5282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208 -A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA LIMIRO, Cpf: 

21140944134, brasileiro(a), empresário. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR para que proceda à regularização da 

representação processual.

Despacho/Decisão: Vistos.Diante o teor da certidão de f. 319, bem como 

da renúncia do mandado (f. 290-292), intime-se o autor para regularizar a 

representação processual, em 10 (dez) dias, nos termos do artigo 76 do 

CPC.Decorrido o referido prazo, cert i f ique-se e voltem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALCIONE PEREIRA 

BOAVENTURA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 22 de novembro de 2017

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60013 Nr: 992-08.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT, 

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, 

TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - OAB:3.565-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 
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aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 62959 Nr: 951-07.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA, 

Cpf: 21304220982, Rg: 934.666, Filiação: Pedro Correa e Ligia Coutinho 

Correa, data de nascimento: 07/12/1952, brasileiro(a), natural de Rio 

Negro-PR, casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de UBIRATAN LUIZ COUTINHO 

CORREA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de MULTA: 

Auto de Infração gerado por desmatar área de RESERVA LEGAL. Infração 

que incorre nos artigos 39 e 25 do Decreto Federal nº 3.179/99, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20131485/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/06/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 322.029,60

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 63728 Nr: 1750-50.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHURRASCARIA 

CALCANHOTO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RESTAURANTE E CHURRASCARIA 

CALCANHOTO LTDA-ME, CNPJ: 01355864000199. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/06/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO 

em face de RESTAURANTE E CHURRASCARIA CALCANHOTO LTDA-ME, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de NATUREZA 

TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

12211003736-40/2011, 12611008655-42/2011, 12611008656-23/2011, 

12412003173-05/2012 (MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 51.431,30

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83580 Nr: 2902-31.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de 2.017, nesta cidade e 

Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências, no edifício do Fórum, onde se encontrava presente a 

Meritíssima Juíza de Direito CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, às 

17h30min, foi declarada aberta a presente audiência nos autos da Ação 

Penal n.º 2902-31.2016.811.0050 (Código 83580).

Compareceram o Promotor de Justiça, Dr. Luiz Augusto Ferres Schimith, a 

Advogado do réu Dra Maria Rosemar Buratti e a testemunha Odineize 

Araújo de Almeida e José Fernandes de Araújo.

Ausentes o réu José Edvaldo da Silva e a testemunha Cristiane Maria 

Costa.

 Pelo Ministério Público: “MM.ª Juíza, nada a requer.”

Em seguida, a MMª Juíza deliberou: “Vistos. Considerando a não intimação 

do réu redesigno a audiência para o dia 05 de abril de 2018, às 14h30min. 

Intimem-se o réu. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.” Nada mais. 

Determinou a M.Ma. Juíza que às 17h35min encerrasse o presente termo 

que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, (Angela Carla 

Einik), Gestora Administrativa 2, que digitei e subscrevi.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Luiz Augusto Ferres Schimith

Promotor de Justiça

Maria Rosemar Buratti

Advogada do réu

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 87531 Nr: 419-91.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS ACIOLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS PARA QUE TOMEM CIÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA, 

BEM ASSIM, QUERENDO, APRESENTEM MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 721 DO CPC.

Resumo da Inicial: [...] Diante do exposto, uma vez demonstrada a 

legitimidade do requerente para propor o presente, Requer a Vossa 

Excelência, seja Intimado o ilustre Representante do Ministério Público para 

manifestar-se sobre o pedido, e após ser deferido a expedição de Alvará 

Judicial para a Caixa Econômica Federal S/A, os valores devidos ao de 

Cujus, referentes à PIS/PASEP de nº 131.45921.40-0 e saldo de FGTS e a 

consequente a retirada dos mesmos. [...]

Despacho/Decisão: Autos nº 419-91.2017.811.0050 (Código 

87531)Requerente: Jonas Acioli da SilvaRequerido: Justiça Pública de 

Campo Novo do ParecisVistos.Nos termos do art. 721 do CPC, a fim de 

evitar futuras arguições de nulidade, cite-se/intime-se todos os 

interessados, por meio de edital, para que manifestem o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, certifique e tornem 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 4 de outubro de 

2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alipio Luiz Ribeiro de 
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Andrade Filho, digitei.

Campo Novo do Parecis, 10 de novembro de 2017

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90182 Nr: 1880-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94518 Nr: 4479-10.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos.

Calcule-se a pena de multa.

Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Designo audiência admonitória dia 20/03/2018 às 13h30min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 6973 Nr: 155-02.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVROFERTIL PORD. LAV. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAVROFERTIL PORD. LAV. LTDA. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, ACIMA QUALIFICADA, 

QUE POSSUI ENDEREÇO COMERCIAL INCERTO, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, A CONTAR DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DESTE EDITAL, 

APRESENTE AS CONTRARRAZÕES RECURSAIS, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 1.010, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Resumo da Inicial: [...] O Município de Campo Novo do Parecis é credor do 

demandado da importância líquida e certa de R$ 164,56 (Cento e sessenta 

e quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente a crédito tributário, 

devidamente inscrito em Dívida Ativa, e devidamente atualizado até o final 

do mês de Dezembro de 2001, conforme certidão anexa ao presente. Não 

foi possível a cobrança amigável do débito, mesmo com as inúmeras 

tentativas feitas, através de chamamento pelas rádios e jornais locais, 

divulgação de panfletos e finalmente Notificação Extrajudicial, restando 

como última alternativa a via judicial.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. O art. 1º, do provimento 18/2007 

da CGJ, datado de 21.05.2007 e publicado no Diário da Justiça no dia 

23.05.2007, dispõe o seguinte: "Determinar o arquivamento das Ações 

Execuções Fiscais, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo 

valor seja inferior a R$371,00, sem baixa no Cartório Distribuidor". Assim, 

determino o arquivamento dos autos com baixa no relatório e sem baixa na 

distribuição. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alipio Luiz Ribeiro de 

Andrade Filho, digitei.

Campo Novo do Parecis, 04 de dezembro de 2017

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29004 Nr: 2431-93.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAN BARBOSA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Atente-se quanto a conclusão desnecessária, eis que esta magistrada se 

encontra em cumulação de varas.

Sem prejuízo, prossiga-se no cumprimento da decisão de f. 318-A.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34991 Nr: 1780-90.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINA DOS REIS STIELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostados em fls. dos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35595 Nr: 2384-51.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DA CUNHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO DA CUNHA RIBEIRO, Filiação: 

Cicero Ribeiro e Irene Maria José da Cunha, data de nascimento: 

25/02/1991, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, solteiro(a), servente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 12 de março de 2010, por volta das 18h00min, na 
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Rua Santo Antonio, em Campo Novo do Parecis-MT, TIAGO DA CUNHA 

RIBEIRO trazia consigo 1 (uma) bicicleta marca boxer, objeto de furto, 

avaliada em R$ 300,00, oportunidade em que foi detido por policiais 

militares. Tal bicicleta foi adquirida por TIAGO DA CUNHA RIBEIRO pelo 

valor de R$ 40,00(quarenta reais), de um usuário de droga chamado 

João.Apurou-se que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor 

e o preço, ou pela condição de quem a oferece, TIAGO DA CUNHA 

RIBEIRO devia presumir que a referida bicicleta tinha origem 

criminosa."ASSIM agindo, TIAGO DA CUNHA RIBEIRO praticou a conduta 

descrita no artigo 180, § 3°, do Código Penal, pelo que, requer o Ministério 

Público Estadual seja recebida e autuada esta, e posteriormente se 

proceda a citação do denunciado para responder à acusação (rito 

sumário - artigo 394, inciso II, do CPP), notificando-se as testemunhas 

constante do rol a seguir, para virem depor em juízo sobre os fatos 

narrados, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total 

procedência da denúncia formulada, condenando o ora acusado.Em 

observância ao disposto no artigo 89 da lei n° 9.099/95, desde que não 

constem nas certidões juntadas impeditivos legais que impeçam a sua 

propositura, este Promotor de Justiça oferece a TIAGO DA CUNHA 

RIBEIRO o benefício da suspesão condicional do processo, mediante o 

cumprimento das seguintes condições, pelo prazo de 02 anos: 1) 

comparecimento pessoal, mensal e obrigatório a Juízo para imformar e 

justificar a sua conduta; 2) não se ausentar da Comarca onde reside, por 

mais de 08 dias, sem autorização Judicial; 3) não frequentar bares, 

boates, casas noturnas e outras do gênero.

Despacho: Vistos.Compulsando os autos com a devida diligência, observo 

que todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu e, por 

consequência, promover sua citação pessoal, inclusive por hora certa.No 

entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, 

que se encontra em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se 

impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério 

Público.Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do art. 

363, §1º, do Código de Processo Penal.Sem prejuízo, certifique-se se o 

acusado está segregado na Cadeia Pública local, bem como expeça-se 

ofício à Superintendência de Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a 

fim de informar acerca de possível segregação do denunciado, servindo a 

presente como ofício.SE O DENUNCIADO ATENDER AO CHAMADO 

JUDICIAL, certifique a juntada da resposta à acusação e retornem os 

autos conclusos para deliberação.SE O DENUNCIADO, CITADO POR 

EDITAL, NÃO ATENDER AO CHAMAMENTO JUDICIAL e nem mesmo 

constitui advogado, se impõe a aplicação do previsto no art. 366 do 

CPP.Assim, com base em referido dispositivo legal, determino a suspensão 

do processo e do prazo prescricional. Comunique ao distribuidor conforme 

determina o item 5.13.1, III da Seção 13, Capítulo 5 da CNGC.Após, 

arquive-se provisoriamente o presente feito, dando-se baixa no relatório, 

nos termos do item 7.1.6 da Seção 1, Capitulo 7 da CNGC.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALCIONE PEREIRA 

BOAVENTURA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2017

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63997 Nr: 2024-14.2013.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIEL DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65181 Nr: 3216-79.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8.404/MT, LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - OAB:16.339/MT, 

MAURÍCIO DE CARVALHO - OAB:10.052-A/MT, VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

nos autos, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 dias, 

face a petição da parte requerida que concorda com o calculo 

apresentado pela parte autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67210 Nr: 1218-42.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BORGES PEREIRA, CLEBER 

GUARNIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, CASSIA MATOS AMARAL - OAB:21978-B/MT, 

DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - OAB:21.262/MT, MAIRA 

GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT, PRISCILA SACARDI 

BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9.271-MT, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:15322

 [...].FUNDAMENTO. DECIDO.[...].DispositivoAnte do exposto, ACOLHO a 

exceção de pré-executividade oposta e, via de consequência, revogo a 

decisão de f; 172.Sem prejuízo, passo a analisar o pedido de f. 165, o qual 

a parte executada pugna pela concessão da AJG.A lei que regulamentou 

a concessão da assistência judiciária aos necessitados é a bem 

conhecida lei n.º 1.060/50.Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 

2º, parágrafo único[...]. O deferimento do pedido de justiça gratuita, de 

acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência daquele que 

a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais exteriores de 

capacidade econômica, correta a decisão que indefere o benefício. 

(APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 

Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – Relator 

Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência.Com efeito, 

não há nos autos qualquer elemento que demonstre a hipossuficiência do 

autor, mesmo porque, não trouxe qualquer documento que comprove o 

alegado.Por fim, vale registrar que a CNGC/TJMT em seu art. 468 informa a 

possibilidade de parcelamento das custas judiciais. Assim, intime-se o 

requerido Cleber Guarnieri para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial, juntando documentos que comprovem a hipossuficiência 

alegada, ou, não havendo comprovação de hipossuficiência, proceda ao 

recolhimento de custas, (NCPC §2º do art. 99 e art. 290).Decorrido o 

referido prazo, certifique-se e voltem conclusos.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 19 

de janeiro de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68745 Nr: 2401-48.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70394 Nr: 3524-81.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ FERNANDES SACCHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73042 Nr: 971-27.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR TANAN DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 971-27.2015.811.0050 (Código 73042)

Exequente: Valdemir Tanan de Almeida

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Inicialmente retifique-se a capa dos autos para constar como cumprimento 

de sentença.

Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, determino a intimação da parte devedora 

para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução 

(art. 535, CPCP), oportunidade que poderá manifestar-se acerca do 

disposto no art. 100, § 9º, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem oferecimento da aludida peça defensiva, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º 

Região, nos termos do disposto no artigo 910, §1º, do Código de Processo 

Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 18 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73082 Nr: 995-55.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILHA FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:PROC. FED. INSS

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85488 Nr: 4051-62.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT, 

JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ANTONIO PEREIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIM ALVES COMIN - 

OAB:16.173

 Vistos.

Designo o dia 13/03/2018, às 14h30min, para realização do ato deprecado.

Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada..

Intime-se o réu, o Defensor Público e eventual defesa constituída. 

Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87535 Nr: 423-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVAN MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89336 Nr: 1401-08.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLITO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Diante da concordância tácita das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena 

apresentado às f. 61.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao reeducando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 02/12/2018, oportunidade em que deverá ser 

requisitado seu atestado de comportamento carcerário.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Sem prejuízo, dê-se vistas dos autos ao Ministéiro Público para 

manifestação da planilha de remição juntada às f. 62 e voltem conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91966 Nr: 2964-37.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ANDRADE CORREA STOLARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS (SANTANDER 

LEASING)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92661 Nr: 3365-36.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUE LEANDRO DE SOUZA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Diante da concordância tácita das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena 

apresentado às f. 16.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao reeducando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 30/03/2027, oportunidade em que deverá ser 

requisitado seu atestado de comportamento carcerário.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38534 Nr: 1888-85.2011.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1888-85.2011.811.0050 (Código 38534)

Requerente: Aparecida Maria de Jesus Silva

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão de Auxílio-doença ou Aposentadoria 

por Invalidez em que o perito nomeado, apesar de intimado, permanece 

inerte quanto à juntada do competente laudo pericial aos autos.

Analisando o feito, diante da natureza da demanda, a perícia médica é 

imprescindível para a elucidação da questão, inclusive a fim de que seja 

apontada a data a incapacidade para apuração da qualidade de segurada 

da requerente.

Dessa forma, INTIME-SE o perito nomeado para, no prazo improrrogável 

de30 (trinta) dias, junte aos autos o laudo pericial referente à paciente 

Aparecida Maria de Jesus Silva, respondendo os quesitos do juízo e das 

partes, sob pena de responder por crime de desobediência.

Com o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias.

Após, façam os autos conclusos.

Campo Novo do Parecis/MT, 18 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 61063 Nr: 2072-07.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, 

determino a progressão do reeducando Leonildo Pereira da Silva ao 

regime semiaberto, devendo cumprir as condições que lhe serão impostas, 

ficando advertido que o descumprimento, a prática de novo delito ou a 

prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a 

REGRESSÃO de regime.Considerando o que o regime semiaberto nesta 

comarca é cumprido na forma domiciliar, fixo as condições abaixo para 

ingresso do reeducando no referido regime:I - Comparecer em audiência 

admonitória que designo para o dia 30/01/2018, às 13h10min, munido de 

comprovante de residência, sob pena de expedição de mandado de prisão 

em seu desfavor;II - Permanecer em sua residência, localizada em Campo 

Novo do Parecis, nos dias úteis e sábados, das 20:00 às 06:00 horas, e 

integralmente nos demais dias de folga;III - Sair para o trabalho e retornar, 

nos horários acima fixados;IV - Não se ausentar da comarca de Campo 

Novo do Parecis, sem autorização judicial;V - Comparecer em Juízo, para 

justificar suas atividades, todo dia 10 de cada mês;VI - Não portar 

quaisquer tipos de armas;VII - Não frequentar lugares com aglomerações 

de pessoas, nenhum tipo de bar, boate, congêneres ou festas, salvo 

religiosas;VIII - Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou 

arruaças;IX - Não ingerir bebidas alcóolicas e nem consumir ou usar 

drogas proibidas.Cumpra-se, servindo esta como alvará de soltura e 

mandado de intimação para o custodiado Leonildo Pereira da Silva, que se 

encontra recolhido na Cadeia Pública Local.Intime-se o recuperando e seu 

defensor.Serve a presente como alvará de soltura/mandado de intimação 

.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 19 de dezembro 

de 2017.Leilamar Aparecida RodriguesJuíza de Direito, em substituição 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62069 Nr: 24-41.2013.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TWA ASSUNTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 
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requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostado 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62569 Nr: 542-31.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESSANDRO FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISI KOLLING - 

OAB:15.788/MT

 Vistos.

 Recebo a apelação interposta nos seus regulares efeitos (CPP, art.597).

Manifeste-se o apelante para apresentar suas razões no prazo legal (art. 

600, CPP).

Oferecidas as razões ou certificado o decurso do prazo para 

apresentá-las, manifeste-se o apelado para contrarrazões.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63010 Nr: 1003-03.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA DE ARRUDA RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial de f. 100.

Intime-se o litisconsorte passivo, espólio de Frederico José Rabelo, para, 

no prazo legal, requerer o que entender de direito.

Após, vistas ao Ministério Público e voltem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68600 Nr: 2297-56.2014.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIOLA & LUCAS DE MORAES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A.-CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Autos nº 2297-56.2014.811.0050 (Código 68600)

Exequentes: Edyen Valente Calepis

Executado: Graziola & Lucas de Moraes Ltda.

Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte promovida/executada, por meio de seu procurador, para 

que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorário de advogado de dez por cento (art. 

523, § 1º, CPC).

Decorrido o prazo sem o pagamento do valor devido, desde já, determino a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, § 3º, CPC).

Consigne-se que, no ato da intimação, o executado ficará ciente que, 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação, iniciará, em igual prazo, 

ou seja, quinze dias, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 525, caput , do CPC.

Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze)dias.

Após, certifique o tramite e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 18 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73606 Nr: 1304-76.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. FERREIRA DA SILVA-ME, LUIZ CARLOS 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco 

Bradesco S/A em face de LC Ferreira da Silva e outro, aduzindo ter 

realizado com o 1º requerido na pessoa de seu representante legal, ora 2º 

requerido, uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$15.440,60, para 

pagamento em 24 parcelas consecutivas a vencer a partir de 01.11.2012.

Narra o exequente que, a despeito do pactuado, o executado deixou de 

adimplir com suas obrigações a partir de 01.06.2013, totalizando o débito 

correspondente a R$18.818,67 devidamente corrigido.

A tentativa de citação dos requeridos restou infrutífera (f.26-27).

O exequente pugnou pela realização de penhora online(f.23-25), bem 

como indicou bens à penhora (f.28-29).

Às f.30-36 realizou-se a tentativa de bloqueio de ativos financeiros via 

BACENJUD, bem como a constrição de veículos via RENAJUD.

Reiterou o pedido de BACENJUD à f.37, pugnou pela busca de endereço 

via INFOJUD à f.38 e ainda manifestou-se pela liberação do veículo de 

placa NPI-6049 (f.42-43).

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Analisando os autos, verifico que até o presente momento a citação do 

executado não se aperfeiçoou, de forma que a constrição de bens e 

bloqueio d valores está eivada de nulidade, visto que não foi oportunizado 

à parte adversa o direito de exercício da ampla defesa.

Dessa forma, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar a liberação de 

eventuais bloqueios de ativos financeiros nos autos, bem como para 

determinar a baixa nas restrições impostas sob os veículos à f.36.

De outro norte, quanto ao pedido de busca de endereço via INFOJUD, 

ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo outros 

meios, extrajudiciais, a disposição para tentativa de localização de bens 

em nome do executado.

Ademais, é pacífico no STJ que o acesso ao INFOJUD (Sistema de 

Informação ao Judiciário conveniado à Receita Federal) é medida 

excepcional somente podendo ser admitida quando o exequente esgotou 

todos os meios de obter a localização de bens pela via extrajudicial.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro o pedido de 

acesso ao Sistema da Receita Federal para localização de endereço dos 

executados.

Em consequência, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indique o endereço dos executados para aperfeiçoamento do ato 

citatório e regular processamento da execução sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80845 Nr: 1236-92.2016.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACINA RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 
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Nascimento - OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT

 Autos nº 1236-92.2016.811.0050 (Código 80845)

Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Embargada: Doracina Ribeiro do Nascimento

Vistos.

Trata-se de embargos à execução movido pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS em face da Execução de Sentença que lhe move 

Doracina Ribeiro do Nascimento, ambos qualificados nos autos.

Na impugnação apresentada, a embargada concorda com os cálculos 

apresentados pelo embargante em sua inicial, requerendo a homologação 

dos cálculos (f. 18).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Levando em consideração que a credora concordou com os termos dos 

embargos propostos, com a consequente homologação do cálculo 

apresentado, é o caso de reconhecimento pelo réu da procedência do 

pedido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução 

propostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de 

DORACINA RIBEIRO DO NASCIMENTO, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “a”, do Código de Processo Civil, homologando o cálculo 

apresentado pelo embargante.

Deixo de condenar a embargada em custas e honorários por ser 

beneficiária da assistência jurídica gratuita e pobre na forma da lei.

Ainda, proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários 

visando à expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – 

RPV, conforme os cálculos apresentados.

Por conseguinte, providencie o levantamento dos valores descriminados e, 

com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, arquivem-se os 

autos.

Após o trânsito em julgado, extraia-se cópia da sentença e cálculos para o 

processo em apenso, arquivando-se estes autos.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de maio de 2.017

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94545 Nr: 4503-38.2017.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVNDS, LPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDZDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4503-38.2017.811.0050 (Código 94545)

Requerente: M. V. N. dos S.

Requerido: Claudeani Deyvillis Zuza dos Santos

Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC), e com isenção de 

custas.

 Atenta às condições pessoais do alimentante e da alimentada, arbitro os 

alimentos provisórios no valor de R$ 281,10, equivalente a 30% do salário 

mínimo, em virtude da prova do parentesco acostada às f.11.

 O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta indicada pela autora, ou mediante recibo, sendo 

devido a partir da citação do requerido.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

____/____/____, às ____h____min.

Cite-se o réu e intime-se o (a) autor (a) a fim de que compareçam à 

solenidade, acompanhados de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência em 

extinção e arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o Réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e prolação de sentença.

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.

Cite-se com as advertências de estilo

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 17 de novembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-15.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA GIACOMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000410-15.2017.8.11.0050 Parte autora: MARIA CRISTINA GIACOMINI 

Parte reclamada: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA e outros Vistos. Proceda-se à intimação da 

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

petição da parte reclamada. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 8 de Janeiro de 2018. 

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CARVALHO SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 22 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-69.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVERSON CLAUDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 22 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5969 Nr: 314-05.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olme Ivo Bellandi, Carlos Alberto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pereira - 

OAB:143986/SP, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALFREDO STIEVANO 

CARLOS - OAB:257907

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 07/02/2018, às 13h30min, para realização da 

audiência de Conciliação.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137572 Nr: 9585-47.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Cardoso de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.INTIME-SE a 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento de sua pretensão, 

sob pena de extinção do feito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 18 de janeiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 28827 Nr: 2932-10.2009.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Barbieri Cocco, Gelson José Cocco, Tania Maria 

Cazarin, Celma Regina Cocco, Jackson Sheldon Cocco, Jackeline Chayane 

Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Archangelo Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

O ADVOGADO FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER- 

OABMT 7328-B/MT, PARA NO PRAZO DE 24 HORAS DEVOLVER OS 

AUTOS, advertindo-o que decorrido o lapso temporal indicado, poderá 

incorrer em eventuais penalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117827 Nr: 59-56.2017.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Nunes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA DOS REIS - 

OAB:5213-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, MÁRIO CÉSAR 

CREMA - OAB:3.872-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Habilitação

Despacho.

Vistos em correição.

INTIME-SE a Recuperanda para que, querendo, manifeste-se sobre a 

presente habilitação no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre a pretensão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123532 Nr: 2679-41.2017.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GOMES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gylberto dos Reis Corrêa - 

OAB:16599-A, NEIVA APARECIDA DOS REIS - OAB:5213-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, MÁRIO CÉSAR 

CREMA - OAB:3.872-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Habilitação

Despacho.

Vistos em correição.

INTIME-SE a Recuperanda para que, querendo, manifeste-se sobre a 

presente habilitação no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre a pretensão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127098 Nr: 4330-11.2017.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI LUIZ SUPTITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gylberto dos Reis Corrêa - 

OAB:16599-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CÉSAR CREMA - 

OAB:3.872-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Habilitação
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Despacho.

Vistos em correição.

INTIME-SE a Recuperanda para que, querendo, manifeste-se sobre a 

presente habilitação no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre a pretensão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137394 Nr: 9498-91.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Cardoso de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.INTIME-SE a 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento de sua pretensão, 

sob pena de extinção do feito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 18 de janeiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98041 Nr: 3423-07.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jozilene dos Santos Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610

 Autos n° 3423-07.2015.811.0051 - 98041

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pela Requerente para determinar a apreensão do 

bem da garantia no endereço agora informado nos autos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 1 de junho de 2016.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117825 Nr: 58-71.2017.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI LUIZ SUPTITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA DOS REIS - 

OAB:5213-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, MÁRIO CÉSAR 

CREMA - OAB:3.872-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Habilitação

Despacho.

Vistos em correição.

INTIME-SE a Recuperanda para que, querendo, manifeste-se sobre a 

presente habilitação no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre a pretensão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117833 Nr: 64-78.2017.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otoniel Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA DOS REIS - 

OAB:5213-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, MÁRIO CÉSAR 

CREMA - OAB:3.872-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Habilitação

Despacho.

Vistos em correição.

INTIME-SE a Recuperanda para que, querendo, manifeste-se sobre a 

presente habilitação no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre a pretensão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133659 Nr: 7691-36.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campotur Transportes e Turismo Ltda -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

PROCESSO: 7691-36.2017.811.0051 - CÓDIGO: 133659 - NÚMERO/ANO: 

0/2017 – CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE(S): UNIÃO FEDERAL

EXECUTADO(A)(S): CAMPOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - EPP

Pelo presente se faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade do(a)(s) 

executado(a)(s) CAMPOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - EPP, na 

seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 09 de fevereiro de 2018, a partir das 10:00 horas, 

por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 09 de fevereiro de 2018, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

L O C A L :  O  l e i l ã o  s e r á  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) Veículo Ônibus, Mercedes Benz, ano de 

fabricação e modelo 1987, cor branca, placas JJD-3583, pintura com 

esfoliações e manchada, falta um vidro lateral de janela, em péssimo 

estado de conservação e inoperante.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 23 de fevereiro de 

2017.

DEPOSITÁRIO: Não informado.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/MT.

O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus 

perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de 

outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem 

perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável 
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pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, 

pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão 

e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser 

informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que 

oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição 

poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro.

VALOR DO DÉBITO: R$ 41.706,07 (quarenta e um mil, setecentos e seis 

reais e sete centavos), em 21 de maio de 2015.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou 

conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, 

inscrito na JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO 

nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão dos leiloeiros será devida da 

seguinte forma: em caso de arrematação, será de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Em caso de 

adjudicação ou de remissão o valor devido será de 5% (cinco por cento), 

do valor da avaliação.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar ditos 

bens poderá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão 

presencial, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva, para 

fins de lavratura do termo próprio, ficando cientes de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor total da arrematação, via 

deposito Judicial, no momento da arrematação ou no prazo máximo de 24 

horas, a partir do encerramento da hasta.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimada a executada CAMPOTUR 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - EPP, na pessoa de seu Representante 

legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou 

titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 

concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 

real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 

penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, 

Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por 

ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para 

os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, 

antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu, __________Gilberto Alencar da Silva Pereira, Gestor(a) 

Judiciário(a) o subscrevo.

 ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139199 Nr: 10505-21.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Rizzatto Nunes - 

OAB:58.548/SP, MARIANA JURADO GARCIA GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:302668, Rafael Sartorelli - OAB:269.329/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198

 Autos n° 10505-21.2017.811.0051 - 139199

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a retratação feita pelo Juízo deprecante, DEVOLVA-SE a 

presente, com as homenagens do Juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139302 Nr: 10566-76.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 684,26, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Requerente.No ponto, 

rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do 

suposto excesso já pago. (...) A Requerente deverá efetuar o depósito 

mensal das prestações independentemente de nova autorização judicial, 

só sendo considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que 

se admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí 

incluídos o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2017.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139306 Nr: 10567-61.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Generosa Emilia da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Requerente.No ponto, 

rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do 

suposto excesso já pago. (...) A Requerente deverá efetuar o depósito 

mensal das prestações independentemente de nova autorização judicial, 

só sendo considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que 

se admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí 
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incluídos o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 18 de janeiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139655 Nr: 129-39.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania Pereira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para 

que recolham os valores atinentes às custas processuais e à taxa 

judiciária, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99186 Nr: 3801-60.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jassy Antonio Canei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055, Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - OAB:17.980/A

 Autos n° 3801-60.2015.811.0051 - 99186

Desconstitutiva

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere da resposta apresentada pela instituição financeira, as 

cédulas cuja garantia se quer desconstituída teriam sido securitizadas, de 

maneira a entregar o crédito correspondente à União.

Assim, INTIME-SE a União para que se manifeste quanto a seu eventual 

interesse no feito.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 2 de fevereiro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133450 Nr: 7612-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin, 

Banco John Deere S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, Arysta 

Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda, Bayer S/A, 

Syngenta Protecão de Cultivos Ltda, Banco Abc Brasil S/A, Metropolitan 

Life Insurance Company, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia 

Ltda, Luxembourg Comércio de Produtos Químicos Ltda, Sempre Sementes 

Eireli, Itaú Unibanco S/A, Nortox S/A, Banco Rabobank International Brasil 

S/A, Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde - Cooperfibrafios, 

Banco Votorantim S/A, Adama Brasil S/A, Dow Agrosciences Sementes & 

Biotecnologia Brasil Ltda., PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, Banco 

Bradesco S.A., Elétrica Serpal Ltda, Export-Import Bank of the United 

States, Widal e Marchioretto Ltda, Minorgan Indústria e Comércio de 

Fertilizantes S.A., Limagrain Brasil S.A., Souza Comércio de Produtos 

Automotivos Ltda, Hiper Mercado Gotardo Ltda, IHARABRAS S/A. 

INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FMC Química do Brasil Ltda, Banco Santander 

(Brasil) S/A, Caiado Pneus Ltda, Agricola Roque Ltda, Macrofértil Indústria 

e Comércio de Fertilizantes Ltda, Produquímica Indústria e Comércio S.A., 

CCAB AGRO S.A., Campagnin Venancio Comercio de Produtos Agrícolas 

e Fertilizantes Eireli Me, Nidera Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE EPPINGHAUS 

VARELLA JACOB - OAB:100865, Alexandre Labonia Carneiro - 

OAB:251411/SP, ALEXANDRE LIMA ROSSONI - OAB:18581, Alexandre 

Nelson Ferraz - OAB:30890-B/PR, ALTENAR APARECIDO ALVES - 

OAB:27652, Anderson Pablo Ferreira de Camargo - OAB:OAB/MT 

15222, ANDRE LUIZ GUELLA - OAB:22640, ANDREIA IRNA SCHNEIDER 

MARX - OAB:6131/B, Augusto Delarco - OAB:390.488/SP, BRUNO DE 

OLIVEIRA MONDOLFO - OAB:309285, Bruno Delgado Chiaradia - 

OAB:177.650/SP, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 

OAB:SP/277.622, Carina Moisés Mendonça - OAB:210867/SP, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:19494, Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, Edyen 

Valente Calepis - OAB:8.767/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031, 

Fernando Freitas Fernandes - OAB:19.171/MS, Fernando 

Hackmann Rodrigues - OAB:18660, GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA 

DE LIMA FILHO - OAB:23378, Gabriel de Orleans e Bragança - 

OAB:282.419-A/SP, GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - 

OAB:246281, GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - 

OAB:375475, Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941/MS, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179, João Cláudio Correa Saglietti 

Filho - OAB:154.061/SP, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP, 

Kedma Moraes Watanabe - OAB:256.534/SP, LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358, Leonardo Xavier Roussenq - OAB:22.385-A, 

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917, Luiz Alceste 

Del Cistia Thonon Filho - OAB:211.808/SP, MARCO AURELIO GOMES 

FERREIRA - OAB:22358, Marcos Vinícius de Oliveira Maciel - 

OAB:351.233/SP, NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - 

OAB:185048, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524, 

Paulo Fernando Schneider - OAB:8117/MT, Pedro Marinho Nunes - 

OAB:342.373-A/SP, Ricardo Nogueira de Souza Macedo - 

OAB:238706/SP, Ricardo Tepedino - OAB:286.277-A/SP, ROGÉRIO 

APARECIDO SALES - OAB:153621, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:16426/O, Vivian Carla 

dos Santos Zuchetto - OAB:5258/MT, Vivian Castellan Bernardino - 

OAB:305.491/SP, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a intimação da Administradora Judicial a fim 

de que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à petição dos 

requerentes de fls. 3961, em que requerem a suspensão de ordem de 

arresto, bem como quanto a petição de fls. 4040 e seguintes, que requer a 

homologação de acordo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139004 Nr: 10355-40.2017.811.0051

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Alessandro Barbosa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadson Gonzaga Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10355-40.2017.811.0051 - 139004 (...) Decido.Assim, INTIME-SE 

o Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial, integralizando o polo passivo, de 

maneira que nele se inclua também a Sra. Regina de Oliveira Brito, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do Novo Código de 

Processo Civil.Além da providência supra determinada, o Requerente 

poderá promover as alterações e acréscimos que entender pertinentes à 

inicial, assim à causa de pedir como aos pedidos, tendo em vista a nova 

lide a ser inaugurada em face também da Sra. Regina. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 11 

de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139321 Nr: 10576-23.2017.811.0051

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Alessandro Barbosa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildo Morais de Lima, Embratel TVSAT 

Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10576-23.2017.811.0051 - 139321 (...) Decido.Assim, INTIME-SE 

o Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial, integralizando o polo passivo, de 

maneira que nele se inclua também a Sra. Regina de Oliveira Brito, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do Novo Código de 

Processo Civil.Além da providência supra determinada, o Requerente 

poderá promover as alterações e acréscimos que entender pertinentes à 

inicial, assim à causa de pedir como aos pedidos, tendo em vista a nova 

lide a ser inaugurada em face também da Sra. Regina. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 11 

de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81114 Nr: 1229-68.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Neurélio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca do auto de apreensão e certidão de fls. 138/139, requerendo o que 

entender de direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21821 Nr: 4158-21.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Lehrbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lea Emile Maciel Jorge de 

Souza - OAB:Mat.: 1585180

 Vistos em correição.

De início, INDEFIRO a expedição de RPV relativo ao valor dos honorários 

sucumbências referentes aos embargos à execução, eis que devem ser 

postulados naqueles autos.

 No mais, restam prejudicados os pedidos de fls. 182/183, pois os RPV’s já 

foram expedidos, na forma postulada.

Logo, AGUARDE-SE o pagamento dos RPV’s expedidos.

Com a notícia do depósito do valor pretendido, voltem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

Campo Verde, 31 de outubro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74891 Nr: 3891-73.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLSAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A, Danilo Silva Oliveira - OAB:15359, 

Francielli Santos - OAB:20997/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 Processo nº 3891-73.2012.811.0051 - Cód. 74891

Cumprimento de Sentença.

Vistos em correição.

RECEBO o presente cumprimento de sentença.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de 

incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios 

fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a parte executada, independente de nova intimação e de garantia do 

juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo 

alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE o exequente 

para que acoste aos autos planilha atualizada de seu crédito, já com a 

incidência da multa e dos honorários advocatícios acima mencionados e, 

não havendo outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens da parte devedora, quantos forem necessários 

ao pagamento da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do NCPC. O Sr. 

Oficial de Justiça DEVERÁ avaliar os bens penhorados e opor, já no auto 

de penhora, os valores respectivos, salvo se a diligência depender de 

conhecimentos técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e ss, todos do 

NCPC).

Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC. De 

igual modo, na eventualidade de a penhora recair em bens imóveis ou 

direitos reais sobre imóveis, deverá o Oficial de Justiça INTIMAR o cônjuge 

da parte executada, salvo a hipótese de serem casados em regime de 

separação absoluta de bens (art. 842 do NCPC).

DEVERÁ, ainda, o exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 
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fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 do NCPC), bem 

como requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão para 

protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 do NCPC.

Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do 

NCPC.

 No mais, CERTIFIQUE-SE a eventual existência de custas pendentes, 

INTIMANDO-SE o devedor para pagamento.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde - MT, 09 de novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81544 Nr: 1549-21.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Guarim de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. Comercio de Veiculos Ltda - ME, 

Victorazzo Veiculos Ltda, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A, Companhia de Locação das Américas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves Donegá - 

OAB:MT/12.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:128341/SP

 Processo n° 1549-21.2014.811.0051 (Código 81544)

Ação de obrigação de Fazer c/c Dano Moral.

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c dano material e moral e 

antecipação de tutela proposta por JOANA GUARIM DE PAULA em face de 

F.G COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, VICTORAZZO VEÍCULOS LTDA, 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, todos 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que a tentativa de citação dos requeridos F.G. 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e VICTORAZZO VEÍCULOS LTDA. restou 

infrutífera (fls. 46/47, 68, 170/171).

Assim, INTIME-SE a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias 

informar o atual endereço dos requeridos, viabilizando a citação dos 

mesmos, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 21 de setembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 105547 Nr: 1071-42.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1071-42.2016.811.0051 (Código 105547).

Ação de Modificação de Guarda

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de modificação de guarda proposta por ROSEMIRA 

MEREGLA em desfavor de MATHEUS CARVALHEIRO COELHO.

Vislumbra-se dos autos que a parte autora desiste da ação em razão do 

falecimento do requerido (Ref. 31).

Na oportunidade, o Ministério Público não se opôs ao pedido da autora 

(Ref. 35).

É o breve relato.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De proêmio, constata-se que a parte autora não possui mais interesse no 

prosseguimento do feito, consoante se denota da petição acostada à Ref. 

31.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela 

requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC.

 CONDENO a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, com amparo no art. 90, da legislação processual vigente. 

Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com 

fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a concessão de justiça gratuita 

ao próprio.

DEIXO de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

intervenção da parte adversa.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE.

Campo Verde, 24 de novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 114585 Nr: 4524-45.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor de Oliveira Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de sua procuradora, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente suas CONTRARRAZÕES ao Recurso de 

Apelação interposto pela parte requerida na Ref. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 92464 Nr: 1467-53.2015.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irmãos Alcântara e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Topázio S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO o CANCELAMENTO da distribuição do 

presente feito, com fulcro no que dispõe o art. 290 do Novo Código de 

Processo Civil c/c 468, §13 da CNGC/MT.PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE.CUMPRA-SE.Transitado em julgado, ARQUIVE-SE os autos com 

as baixas e formalidades de estilo.Campo Verde-MT, 19 de dezembro de 

2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 118572 Nr: 515-06.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reginaldo de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Processo nº 515-06.2017.811.0051 (Código 118572).

Ação de Busca e Apreensão.

Vistos, etc.

De início, RATIFICO todos os atos processuais anteriormente praticados.

No mais, considerando as informações extraídas do petitório e 

documentos em anexo de fls. 116/117 - Ref. 35, INTIME-SE a instituição 

financeira requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.
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Por fim, APENSE-SE a presente ação de busca e apreensão à ação 

revisional de nº 4156-36.2016.811.0051 – código 113586.

INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 18 de janeiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 125390 Nr: 3529-95.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Borgonovo Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte requerida não contestou a ação. INTIMO a 

parte requerente, na pessoa de seu procurador, para requerer o que 

entender de direito, e se for o caso, indicar, no prazo de cinco dias, as 

provas que pretende produzir, especificando com objetividade e 

justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do 

NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135406 Nr: 8509-85.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO a 

INICIAL, com fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei 13.105/15 e 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. CONDENO a exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais.DEIXO de condenar a autora em 

honorários advocatícios, eis que não houve a angularização do 

feito.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Não interposto o recurso de apelação, 

INTIME-SE o réu do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, 

ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde, 19 de 

dezembro de 2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137430 Nr: 9510-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Bernardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior Advogados - OAB:SP/4752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 INTIMO o REQUERIDO, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da decisão proferida na Ref. 20: 

"(...) Todavia, considerando que já foi formada a angularidade processual 

com o comparecimento espontâneo do requerido (fls. 26/42 - Ref. 06), 

DETERMINO a intimação do próprio, para se manifestar sobre o pedido do 

requerente, consoante preconiza o artigo 485, § 4º, do NCPC, 

advertindo-o que seu silêncio valerá como concordância tácita."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138154 Nr: 9868-70.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Katia Felito Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da embargante, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias: a) consigne se tem interesse na realização da 

audiência de conciliação ou de mediação; sob pena de indeferimento da 

petição inicial, com fulcro nos artigos 320 e 321, parágrafo único, do novo 

Código de Processo Civil; b) comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, 

do NCPC), sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139301 Nr: 10565-91.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gesiel Lima de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pelo Requerente.No ponto, 

rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do 

suposto excesso já pago.(...) O Requerente deverá efetuar o depósito 

mensal das prestações independentemente de nova autorização judicial, 

só sendo considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que 

se admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí 

incluídos o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 18 de janeiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139318 Nr: 10574-53.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilene Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido 

antecipatório feito pela Requerente para determinar a suspensão da 

eficácia das cláusulas contratuais que se refiram ao preço do lote e à 

forma de correção das prestações mensais.Consequentemente, DEFIRO o 

pedido de consignação feito na inicial, autorizando o depósito mensal de 
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R$ 1.162,50, tido por suficiente para a liberação das obrigações 

assumidas pela Requerente.A Requerente deverá efetuar o depósito 

mensal das prestações independentemente de nova autorização judicial, 

só sendo considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que 

se admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí 

incluídos o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 87751 Nr: 69-71.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arte Móveis Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, RECONHEÇO o equívoco nos cálculos elaborados pela 

parte credora e, por conseguinte, DETERMINO seja ela intimada para que 

atualize os honorários advocatícios fixados na quantia de R$ 500,00 

(quinhentos reais), fazendo incidir correção monetária desde o 

arbitramento (08.12.2015 – ref. 18) e juros moratórios de 1% a.m., 

incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença (dia 04.03.2016 – 

Ref. 23). O montante obtido deverá ser acrescido da multa e dos 

honorários advocatícios de 10% cada, ambos previstos no art. 523, §1º 

do CPC, a partir do transcurso de 15 (quinze) dias após a intimação para 

cumprimento voluntário da sentença. Após, INTIME-SE o devedor. Em 

seguida, VOLTEM-ME conclusos para deliberação. DEIXO de condenar o 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios, eis que não houve 

apresentação de impugnação. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Campo Verde - MT, 29 de novembro de 2017. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 122294 Nr: 2179-72.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Alvares Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES para indicarem, 

no prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133341 Nr: 7547-62.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludmila Moreira da Silva Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, que se realizará no dia 08/02/2018, às 15h00min, na 

sala de sessões do CEJUSC, devendo fazer comparecer seu cliente na 

solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136398 Nr: 8957-58.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO a 

INICIAL, com fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei 13.105/15 e 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. CONDENO a exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais.DEIXO de condenar a autora em 

honorários advocatícios, eis que não houve a angularização do 

feito.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Não interposto o recurso de apelação, 

INTIME-SE o réu do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, 

ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde, 19 de 

dezembro de 2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136399 Nr: 8958-43.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO a 

INICIAL, com fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei 13.105/15 e 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. CONDENO a exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais.DEIXO de condenar a autora em 

honorários advocatícios, eis que não houve a angularização do 

feito.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Não interposto o recurso de apelação, 

INTIME-SE o réu do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, 

ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde, 19 de 

dezembro de 2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136402 Nr: 8961-95.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Rodrigues Ruas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO a 

INICIAL, com fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei 13.105/15 e 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Novo 
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Código de Processo Civil. CONDENO a exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais.DEIXO de condenar a autora em 

honorários advocatícios, eis que não houve a angularização do 

feito.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Não interposto o recurso de apelação, 

INTIME-SE o réu do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, 

ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde, 19 de 

dezembro de 2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 127913 Nr: 4705-12.2017.811.0051

 A Ç Ã O : Procedimento Ordinário - > Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE AUTORA: Ilda Maria de Araujo PARTE(S) 

REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:10698

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria rural por idade 

à requerente ILDA MARIA DE ARAUJO como trabalhadora rural, no valor 

mensal de 01 (um) salário mínimo, nos termos do art. 143 da Lei nº 

8.213/91, a partir da data do requerimento administrativo (09.12.2016). 

Sobre as prestações em atraso deverão incidir juros de mora e correção 

monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal. Por fim, preenchidos os requisitos 

previstos no artigo 300 do NCPC, CONCEDO a tutela de urgência para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício e a evidente hipossuficiência da 

autora. Por corolário, OFICIE-SE ao Gerente da Agência da Previdência 

Social de atendimento de demandas judiciais de Cuiabá-MT, 

encaminhando-lhe cópia dos documentos necessários para a implantação 

do benefício à autora. Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, 

para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os 

dados necessários à implantação do benefício em favor da requerente: 

Nome do segurado: ILDA MARIA DE ARAUJO Genitora: Floripes Maria de 

Oliveira. CPF nº 514.722.281-20 Endereço: Av. Bahia, nº 277, Bairro 

Eckert, Campo Verde – MT (atualmente reside em Sonora-MT, conforme 

mídia digital em anexo). Pis/pasep: 7.676.846.004-9.Benefício Concedido: 

Aposentadoria Rural por idade.RMI - Renda mensal inicial: 01 (um) salário 

mínimo. DIB - Data do início do Benefício: 09.12.2016. DIP – Data do início 

do pagamento: 30 (trinta) dias Prazo para cumprimento da sentença: 30 

(trinta) dias, a contar da intimação da presente sentença. CONDENO, 

ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento 

dos honorários advocatícios, em favor da causídica da autora, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até o 

momento da prolação da sentença (§ 3º do art. 85 do NCPC e Súmula 

111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das custas processuais. 

Considerando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

ENCAMINHE-SE o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. Com o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes pelo prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual DETERMINO que sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, com as baixas pertinentes, nos termos do art. 1.006 da CNGC. 

CUMPRA-SE. Campo Verde, 17 de janeiro de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 110262 Nr: 2548-03.2016.811.0051

 A Ç Ã O : Procedimento Ordinário -> Procedimento de Conhecimento -> 

Processo de Conhecimento -> PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Antônio Três

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB: 12199

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria por tempo 

de contribuição ao requerente IVO ANTÔNIO TRES, que deverá ser 

calculada, nos termos da fundamentação acima, conforme os parâmetros 

estipulados no presente julgado, os cálculos da renda mensal inicial e 

implante, a contar da data do requerimento administrativo (06.03.2014) a 

aposentadoria cuja renda mensal inicial for mais benéfica ao segurado. 

Sobre as prestações em atraso deverão incidir juros de mora e correção 

monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal. Em cumprimento ao Provimento n.° 20/2008 

– CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo 

os dados necessários à implantação do benefício em favor da parte 

requerente: Nome do segurado: IVO ANTÔNIO TRES. Genitora: Thereza 

Sunta Salomão Tres. CPF nº. 472.841.299-72. Endereço: Rua Sulista, nº 

242, Bairro Jupiara, na cidade de Campo Verde/MT. Pis/pasep: 

1.231.638.954-8. Benefício Concedido: Aposentadoria por Tempo de 

Contribuição. RMI - Renda mensal inicial: a ser calculada de acordo com a 

legislação vigente.

DIB - Data do início do Benefício: 06.03.2014. DIP – Data do início do 

pagamento: 30 (trinta) dias. Período a ser considerado com atividade 

Rural: de 13.02.1976 à 10.10.1989. Prazo para cumprimento da sentença: 

30 (trinta) dias, a contar da intimação da presente sentença. CONDENO, 

ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL no pagamento 

dos honorários advocatícios, em favor da causídica do autor, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo 

somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença (§ 3º do art. 85 do NCPC e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do 

pagamento das custas processuais. Por fim, preenchidos os requisitos 

previstos no artigo 300 do NCPC, CONCEDO a tutela de urgência para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício e a evidente hipossuficiência da 

autora. Por corolário, OFICIE-SE ao Gerente da Agência da Previdência 

Social de atendimento de demandas judiciais de Cuiabá-MT, 

encaminhando-lhe cópia da presente sentença e dos documentos 

necessários para a implantação do benefício ao autor. Ponderando que a 

presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, findo o prazo de recurso voluntário, ENCAMINHE-SE o processo à 

instância superior, a fim de se proceder ao reexame necessário. 

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Campo Verde, 17 de janeiro de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 127387 Nr: 4457-46.2017.811.0051

 A Ç Ã O : Procedimento Ordinário -> Procedimento de Conhecimento -> 

Processo de Conhecimento -> PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilza da Silva Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB: 12199

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria rural por idade 

à requerente VILZA DA SILVA BARROS como trabalhadora rural, no valor 

mensal de 01 (um) salário mínimo, nos termos do art. 143 da Lei nº 

8.213/91, a partir da data do requerimento administrativo (22.12.2016), 

com a imediata implantação na folha de pagamento da requerida. Sobre as 

prestações em atraso deverão incidir juros de mora e correção monetária 

de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. Por fim, preenchidos os requisitos previstos 

no artigo 300 do NCPC, CONCEDO a tutela de urgência para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício e a evidente hipossuficiência da 

autora. Por corolário, OFICIE-SE ao Gerente da Agência da Previdência 

Social de atendimento de demandas judiciais de Cuiabá-MT, 

encaminhando-lhe cópia dos documentos necessários para a implantação 

do benefício à autora. Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, 
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para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os 

dados necessários à implantação do benefício em favor da requerente: 

Nome do segurado: VILZA DA SILVA BARROS. Genitora: Elza da Silva 

Barros. CPF nº 352.671.191-72. Endereço: Rua Cascavel, nº 431, Bairro 

Jardim Campo Verde II, Campo Verde - MT. Pis/pasep: 1.704.939.460-0. 

Benefício Concedido: Aposentadoria Rural por idade. RMI - Renda mensal 

inicial: 01 (um) salário mínimo. DIB - Data do início do Benefício: 22.12.2016. 

DIP – Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias. Prazo para cumprimento 

da sentença: 30 (trinta) dias, a contar da intimação da presente sentença. 

CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no 

pagamento dos honorários advocatícios, em favor da causídica da autora, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença (§ 3º do art. 85 do NCPC 

e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das custas processuais. 

Considerando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

ENCAMINHE-SE o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. Com o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes pelo prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual DETERMINO que sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, com as baixas pertinentes, nos termos do art. 1.006 da CNGC. 

CUMPRA-SE. Campo Verde, 17 de janeiro de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79966 Nr: 335-92.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

05094060171, Rg: 2508543-3, Filiação: Clarice Pereira dos Santos e 

Francisco Gomes da Silva, data de nascimento: 08/05/1995, brasileiro(a), 

natural de Juscimeira-MT, convivente, ajudante de pedreiro, Telefone 66 

9984 5708. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a 

fim de CONDENAR o Acusado Sergio Pereira da Silva, convivente, nascido 

em 08/05/1995, na cidade de Juscimeira/MT, filho de Francisco Gomes da 

Silva e Clarice Pereira dos Santos, residente e domiciliado na Rua Porto 

Velho, nº 123, bairro Eckert, nesta Comarca de Campo Verde/MT, como 

incurso nas penas do art. 306 c.c artigo 298, inciso III, ambos do Código de 

Trânsito Brasileiro.Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do 

Código Penal, passo a dosar-lhes as penas:A Lei 9.503/97 atribui para o 

crime de embriaguez ao volante a pena de detenção, de 06 (seis) meses a 

03 (três) anos, e multa.1ª fase – Pena Base:Analisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere 

à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, 

entendo que esta é inerente ao tipo legal. O acusado não possui registro 

de antecedentes negativos, salientando que a condenação existente 

contra o Réu (conforme folha de antecedentes criminais) foi por fato 

posterior ao narrado nos autos. Não existem elementos para analisar a 

conduta social do Acusado. Não há qualquer indicativo de desvio de 

personalidade do Agente. As circunstâncias não lhe são desfavoráveis. 

Os motivos do crime não são suficientes para afetar a pena base. O fato 

praticado não causou consequências. Não há que se falar em 

comportamento da Vítima no caso em comento.Após análise das 

circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de 

detenção.2ª fase – Pena Provisória:Passando à segunda fase da 

aplicação da pena, vejo aplicável da agravante prevista no artigo 298, III, 

do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a atenuante da confissão 

espontânea, nos moldes do art. 65, III, “d” do Código Penal.Assim, por 

serem preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal, promovo 

a compensação entre elas, permanecendo inalterada a pena provisória.3ª 

fase – Pena Definitiva:Já na terceira e última fase da aplicação da pena, 

não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a pena 

definitiva em 06 (seis) meses de detenção.Condeno o Acusado, ainda, ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo 

legal.Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao 

valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no 

art. 60, todos do Código Penal.Forte no art. 306, caput, do CTB, e também 

tendo como balizamento o determinado no artigo 261 da referida lei 

determino, ainda, a proibição do Acusado obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 02 (dois) 

meses. A pena de suspensão foi fixada com base nas circunstâncias 

judiciais do Acusado – art. 59 do Código Penal, já analisado, bem como 

pelo artigo 261 da Lei 9.503/1997, assim indicam tal período como 

necessário e suficiente para a justa reprovação. Disposições finais: 

Portanto, CONDENO o Acusado Lourival Gonçalves da Silva a cumprir a 

pena privativa de liberdade total de 06 (seis) meses de detenção, devendo 

ser inicialmente cumprida em regime aberto, além da suspensão da 

habilitação por um prazo de 03 (três) meses.Atendido pelo Acusado os 

requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, 

sendo consistente em prestação pecuniária no valor de 04 (quatro) 

salários mínimo, que poderão ser divididos em até 10 (dez) parcelas, as 

quais deverão ser depositadas na conta judicial do Banco do Brasil, 

agência 3037-6, c.c. 35.194-6, destinados a uma entidade a ser definida 

pelo Juízo de Execuções Penais (art. 45, §1º, do CP). O Acusado poderá 

recorrer em liberdade, uma vez que os próprios termos de sua sentença 

condenatória não lhe impõe o recolhimento à prisão.Isento o réu do 

pagamento das custas processuais.DETERMINO que o valor pago a título 

de fiança sirva como pagamento parcial da pena que lhe foi aplicada, 

consoante dispõe o art. 336 do CPP. Assim, DETERMINO que a Gestora 

Judicial proceda à transferência do valor para a conta corrente nº 

35.194-6, agência 3037-6, do Banco do Brasil, através de alvará judicial. 

Da sentença, intime-se o Ministério Público, o Defensor Público e o 

Acusado pessoalmente, indagando-lhes sobre o desejo de recorrer, o que 

será feito mediante termo, conforme determina o artigo 1.424 e parágrafo 

único da C.N.G.C./MT.Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de 

execução, lançando-se o seu nome no Rol dos Culpados, oficiando-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação, arquivando-se os 

autos.Para fins de anotações posteriores, consigna-se que:1.O Acusado 

foi preso em flagrante delito no dia 03.11.2013, tendo sido colocado em 

liberdade no mesmo dia.2.O Acusado possui processo executivo de pena, 

porém está pendende de registro nesta Comarca, já que fora remetido da 

Comarca de Dom Aquino.3.Não possuem objetos apreendidos vinculados 

a este feito.Publique-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 12 de setembro de 2017.Caroline 

Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 15 de janeiro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114427 Nr: 4471-64.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Roberto Pires Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Duranti - 

OAB:19533/O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 Executivo de Pena

Despacho.

Vistos etc.

Processo enviado concluso para análise no período correicional.

O feito encontra-se em ordem.

O Recuperando está comparecendo regularmente a secretaria desse 

Juízo, conforme estabelecido nas condições de cumprimento da sua 

reprimenda.
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Intime-se a defesa do Recuperando para que se manifeste sobre o cálculo 

de liquidação de pena elaborado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, 

bem como para que requeira o que entender de direito.

Em seguida, abra-se vista dos autos à nobre Representante do Ministério 

Público para que aponha o seu parecer.

Após, conclusos.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2017.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136608 Nr: 9077-04.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rio de Janeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre de Castro e Silva Veloso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jose bernardo junior - 

OAB:66.863

 Autos n° 9077-04.2017.811.0051 (136608)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos em correição.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha RODRIGO AMORIM 

SOUZA para realizar-se no dia 26 de fevereiro de 2018, às 14h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intime-se o Advogado do Réu constituído na origem, via DJE, consignando 

que a ausência injustificada poderá importar na aplicação da multa 

prevista no artigo 265 do CPP e nomeação da Defensoria Pública para o 

ato, a qual deverá também ser cientificada.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2017.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DA SILVA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 06/03/2018 

às 13hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PÉ DIREITO CALCADOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 12/03/2018 

às 16hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-47.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ALMEIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 13/03/2018 

às 09:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-53.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA JUSTINA CAZARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/03/2018, 

às 08:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-40.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 13/03/2018 

às 09hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-27.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENIA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 13/03/2018 

às 09hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001345-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CHARELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/03/2018, 

às 10:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001343-82.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANY GUARIM DORADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 13/03/2018 

às 10:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-37.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ALENCAR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/03/2018, 

às 10:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001378-42.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON LUIZ BONETTI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. PEREIRA CHAVES JUNIOR EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 26/03/2018 

09hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-07.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VERGILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/03/2018, 

às 13:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001352-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL DOMINGOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/03/2018, 

às 14:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-96.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA LICURGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/03/2018, 

às 15:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-50.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA XAVIER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 26/03/2018 

às 10:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-81.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA LICURGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/03/2018, 

às 15:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARY SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 26/03/2018 

às 10hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CAMPOS DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 26/03/2018 

às 13:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 
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condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-51.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDECI PEREIRA 77361156134 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O DIARIO CAMPOVERDENSE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/03/2018, 

às 15:40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-05.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA BUARQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 26/03/2018 

às 13hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-36.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/03/2018, 

às 16:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACIELI CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/03/2018, 

às 16:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-38.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 20/03/2018, 

às 08:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-58.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 20/03/2018, 

às 09:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-81.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 20/03/2018, 

às 09:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-13.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO ZANETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 20/03/2018, 

às 10:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13314 Nr: 2794-82.2005.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Matias Pechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 854/2005 – Cód. 13314

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando o presente feito, observa-se que foi deprecado para o Juízo 

da Comarca de Tabaporã-MT, o leilão do bem penhorado, para satisfação 

do crédito do Exequente.

 Realizada a hasta pública, na data de 22 de fevereiro de 2017, foram 

arrematados pelo Sr. Nelcir Jose Miotto dois veículos e, posteriormente, a 

missiva foi devolvida, em 10 de outubro de 2017.

Entretanto, compulsando detidamente o presente feito, ressai que este 

Juízo determinou a expedição de carta precatória com a finalidade de 

alienação tão somente do veículo GM/S10 Executive D, Placa NJU 5726, 

Ano/Modelo 2010/2010, Chassi 9BG138SFOAC441612, Cor Prata, como 

se vê na pag. 170 dos autos.
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Todavia, em exame do Edital de pág. 180, expedido pela Leiloeira Oficial e 

do Auto de Arrematação de pág. 192, verifica-se que além do veículo 

efetivamente penhorado no presente feito, a Leiloeira também promoveu a 

venda do veículo Chevrolet S10 LTZ FD2, Placa OBM 7388, Ano/Modelo 

2013/2013, Chassi 9BG148LPODC497583, que não estava penhorado.

 E não é só, o citado veículo encontra-se com restrição, pois está gravado 

com garantia de alienação fiduciária, como se pode verificar do extrato 

anexo.

 Destarte, houve total descuido por parte da Leiloeira Oficial e responsável 

pela alienação, pois VENDEU um bem sobre o qual não recaia penhora.

 Ademais disso, como se vê do Auto de Arrematação, o valor pago pelos 

dois bens não foi individualizado, constando apenas o valor global de R$ 

58.111,50 (cinquenta e oito mil e cento e onze reais e cinquenta 

centavos), não sendo possível apurar o valor que foi pago para cada um 

dos veículos.

Assim, para evitar prejuízo para qualquer das partes envolvidas no 

presente feito, CANCELO a hasta pública e determino restituição do 

dinheiro ao arrematante.

Veja-se pelos comprovantes acostados ao feito que o arrematante 

procedeu ao depósito integral do preço dos bens adquiridos na hasta 

públ ica real izada nos autos da car ta precatór ia  n º 

8010150-714.2016.811.0094.

Por todo o exposto, nos termos do artigo 903, § 1º, inciso II, do Código de 

Processo civil, DECLARO INEFICAZ A EXPROPRIAÇÃO REALIZADA NA 

DATA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017, na cidade de Comarca de 

Tabaporã-MT.

 Notifique-se a Leiloeira para que informe sobre recebimento e os valores 

destinados a sua Comissão, bem como para que efetue o depósito judicial 

do referido valor, em 10 (dez) dias.

 Oficie-se a Conta Única para que vincule o valor da arrematação 

constante da carta precatória nº 8010150-714.2016.811.0094 ao presente 

feito (Autos nº 854/2005 – Cód. 13314 – Juizado Especial da Comarca de 

Campo Verde-MT).

Em seguida, vinculado o valor da arrematação ao presente feito, 

DETERMINO a imediata devolução, corrigido monetariamente do valor da 

arrematação. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento em favor do Sr. Nelcir Jose Miotto, em conta por ele indicada.

 Sem prejuízo, expeça-se nova carta precatória para que se designem 

datas para os leilões do bem penhorado e descrito na pág. 146 do 

presente feito, qual seja: GM/S10 Executive D, Placa NJU5726, Ano/Modelo 

2010/2010, Chassi 9BG138SF0AC441612.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Campo Verde/MT, 29 de novembro de 2017.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 005/2018 - O Doutor DARWIN DE SOUZA PONTES, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Canarana – MT, torna pública a 

relação dos candidatos classificados no Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado de nível médio e superior, na Comarca de 

Canarana - Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Edital n. 

001/2017 deste Juízo.

* O Edital n° 005/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49282 Nr: 1387-58.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Nardão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 

17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1387-58.2015.811.0029 (49282)

Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca do malote digital de 

fls. 53/54.

 Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61152 Nr: 1652-89.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SET AGRI- Serviços Técnico em Agrimensura e 

Imobiliária LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO SILVA ROTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, DEFIRO a liminar pretendida nos presentes autos para 

determinar a manutenção do autor na posse dos imóveis objetos do 

presente contrato, com a devida aplicação da multa e demais encargos 

elencados no contrato celebrado.CITE-SE o requerido para, querendo, 

contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil). Decorrido o 

prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos:1.Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada.Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.Às providências. 

Cumpra-se.Canarana, 18 de dezembro de 2017.Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41806 Nr: 642-49.2013.811.0029

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 Autos nº. 642-49.2013.811.0029 (41806)

Vistos, etc.

Considerando a inércia da parte autora, DETERMINO que o objeto 

apreendido seja destruído.

Após, ao arquivo.

Às providências.

Cumpra-se.

Canarana, 17 de janeiro de 2018.

 Darwin de Souza Pontes
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54711 Nr: 1117-97.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cristina Monteiro de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1117-97.2016.811.0029 (54711)

Vistos, etc.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações pertinentes.

 Às providências.

 Canarana, 18 de dezembro de 2017.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56414 Nr: 2113-95.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWARZER MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élson Antonio Ferreira - 

OAB:6501B-MT, PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - 

OAB:23.245/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Autos nº. 2113-95.2016.811.0029 (56414)

Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10 do Código de Processo Civil, determino 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 27 de março de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64672 Nr: 3672-53.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LAZÃO LTDA - ME, 

HELTON FORTES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/GO 21.593, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT- 

11546 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3672-53.2017.811.0029 (64672)

Vistos, etc.

 Citem-se os executados, na forma requerida na inicial para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a quitação da dívida.

Por ocasião da constrição patrimonial referenciada deverá o Sr. Meirinho 

proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, os 

executados, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do NCPC e para os 

fins do artigo 915, do mesmo diploma legal.

Após, intime-se o credor da aludida penhora.

Caso não encontrem os executados sejam arrestados tantos bens 

quantos bastem para a garantia da dívida (artigo 830 do NCPC).

Para as hipóteses de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito, registrando que, em sendo efetuado 

o pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, parágrafo 1º do NCPC).

Defiro ao Senhor Oficial de Justiça, a prerrogativa do § 1° do artigo 212, 

do Código de Processo Civil, devendo este agir com as demais cautelas 

legais.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 19 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1209 Nr: 1-87.1978.811.0029

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ararê Vargas Fortes, ISA DEPPERMANN FORTES, ORY 

VARGAS FORTES, CÉLIA VARGAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Vicente Novaczyk - 

OAB:, Cristiano Martins Costa Kessler - OAB:13.486 - OAB/RS, Elói 

José Thomas Filho - OAB:65826, Gecione Dias Andrade - 

OAB:8585-B, Gecione Dias Andrade - OAB:MT 3.005-A, Horácio Pinto 

Lucena - OAB:46.520/RS, LUIZ PAULO OLLE BRUNDO - OAB:75811/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Autos nº. 1-87.1978.811.0029 (1209)

Vistos, etc.

Defiro, em parte, o pedido de fls. 573/574.

Ciente da data da realização da perícia.

Desde já autorizo a expedição de alvará para levantamento de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor referente aos honorários periciais, conforme 

dados bancários informados nas fl. 574.

Defiro o pedido do parágrafo 3º da petição, devendo as partes 

providenciar os documentos faltantes.

Concedo o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para apresentação do 

laudo pericial.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44051 Nr: 416-10.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Fatima de Camargo, Sergio Piacentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3.541/MT, Marco 
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Antonio Mari - OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT, Saionara Mari - OAB:5.225MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 Autos n. 416-10.2014.811.0029 (44051)

Vistos, etc.

 Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

 Diante do decidido no acordão retro, SUSPENDO o feito ate o cumprimento 

integral da transação.

Após, INTIMEM-SE as partes, através de seus Procuradores, para que 

prestem informações acerca do fiel cumprimento do acordo.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Canarana, 12 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46016 Nr: 2009-74.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRO SCAPINI, OSVALDO SCAPINI, 

MARIA INÊS SCAPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Autos nº 2009-74.2014.811.0029 (46016)

Vistos.

Diante do pedido de fls. 149 e considerando a instalação do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente 

comarca, encaminhem-se os autos à conciliação.

 Promovam-se as intimações de praxe.

 Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

 Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58799 Nr: 291-37.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR 

EIRELI, LASSI SCHMIDT WEIRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 Autos nº. 291-37.2017.811.0029 (58799)

Vistos, etc.

 Intime-se a Exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca da exceção de pré-executividade interposta pela parte Executada 

(fls. 65/68).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59065 Nr: 446-40.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filesberto Oliveira Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não tendo trazido aos autos a informação necessária ao impulsionamento 

do processo, a parte limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de 

pedido de informações a diversos órgãos e instituição, com vistas a 

produção da informação que se pretende.É o relatório do necessário. 

Passo à decisão.Já tornara-se lugar comum, nos dias de hoje, quererem 

as partes transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que somente a 

elas pertence.O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes 

causas do conhecido congestionamento processual e ineficácia do 

princípio constitucional da razoável duração do processo.No caso dos 

autos, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer aos 

autos informações que integram o típico ato processual de postulação, 

qual seja a declinação do escorreito endereço do réu, cujo requisito 

encontra-se expressamente previsto no artigo 282, inciso II do código 

adjetivo civil.O direito discutido nos autos é de natureza privada e 

totalmente disponível, de forma que a intervenção judicial na contenda 

deve resumir-se à decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e 

condução das questões processuais.Não cabe ao Poder Judiciário 

acolher ato cuja efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, 

mormente quando se trata de instituição financeira, detentora de acesso à 

inúmeros bancos de dados cadastrais e de consumidores, muitas vezes 

muito mais atualizadas do que àqueles cujo Poder Judiciário detém acesso, 

mormente os estatais.Portanto, sendo a declinação do endereço do réu 

obrigação privativa da parte autora, indefiro o pleito de expedição de 

pedido de informações.Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, impulsione o processo, sob pena de indeferimento da petição 

inicial por ausência de pressuposto de validade do processo (artigo 319, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil), nos termos do artigo 321, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.Às providências. 

Cumpra-se.Canarana, 18 de dezembro de 2017.Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61842 Nr: 2005-32.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIENE FRANCIELI DO 

AMARAL - OAB:19214/O

 Autos nº. 2005-32.2017.811.0029 (61842)

Vistos etc.

 Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12 de 

março de 2018, às 12h45min (horário oficial do MT), ocasião que serão 

ouvidas as testemunhas de Acusação e Defesa e será procedido o 

interrogatório do acusado.

Atente-se a Sra. Gestora Judiciária, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62370 Nr: 2307-61.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento nº 142776/2018

 CERTIDÃO

 Certifico que os presentes autos, oriundo do Juízo da 1ª Vara Judicial, 

fora recebido e cadastrado, junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 142776/2018, ocasião em que foi 

agendada a Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 21 de fevereiro 

de 2018, às 14h30min (horário oficial de Mato Grosso).

 Certifico, ainda, que nesta data foi enviada intimação, VIA DJE, para o(s) 

procurador(es) da(s) parte(s) solicitante(s), a fim de cientificá-lo(s) da 

data da Sessão supra mencionada.

Certifico, outrossim, que faço remessa dos presentes autos ao Juízo de 

Origem para as providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64537 Nr: 3581-60.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:OAB/MT 15.152

 Autos nº. 3581-60.2017.811.0029 (64537)

Vistos, etc.

 Cumpra-se conforme ordenado, servindo-se a presente de mandado.

 Para a o réu FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA, ANTOS, designo a data de 

13 de março de 2018 às 13h00min (horário oficial do MT).

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Após seu devido cumprimento, devolva-se com as nossas homenagens 

de estilo.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41368 Nr: 139-28.2013.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOAGRO - SOCIEDAE AGROPECUÁRIA LTDA, Ivanhoe 

Silveira Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo da Costa Cruvinel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aibes Alberto da Silva - 

OAB:7.967/GO, Beatriz Agnes - OAB:17378/GO, Douglas Lopes Leão 

- OAB:13950/GO, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:OAB/MT-4917, 

Livia Araujo Paula - OAB:22866/GO, Wilson Rodrigues de Freitas - 

OAB:12.873/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinomar Gomes Xavier - 

OAB:12.599 GO

 Autos nº. 139-28.2013.811.0029 (41368)

Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado às fls. 207/208, determino a suspensão da 

presente carta precatória.

Após, manifeste-se a parte independente de intimação.

 Sem prejuízo, oficie-se ao juízo deprecante, informando da referida 

decisão.

.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50159 Nr: 1836-16.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBHM, RMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305, Raquel 

Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1836-16.2015.811.0029 (50159)

Vistos, etc.

Diante do acordo entabulado entre as partes no processo de Código 

50160, homologado e já com trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, com as baixas e anotações pertinentes.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56280 Nr: 2025-57.2016.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Paulo Madalosso, Cooperativa 

Agropecuária Mista de Canarana LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento - OAB:14.851/MT, AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B, Debora Cristina Moreschi - OAB:6.800-OAB/MT, ERIKA 

PATRICIA VILELA LUCK - OAB:14407/MT, IRIA MARIA DAVANSE 

PIERONI - OAB:7097/MT, JESSYKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRÉ 

FARIAS - OAB:16296/MT, SERGIO HENRIQUE KANEKO KOBAYASSHI - 

OAB:6180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaminio Valerio Specian - 

OAB:4.367/MT, Luiz Schuster - OAB:3.379

 Autos nº. 2025-57.2017.811.0029 (56280)

Vistos, etc.

Vista dos autos à parte Exequente.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60092 Nr: 1052-68.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1052-68.2017.811.0029 (60092)

Vistos, etc.

Diante da certidão retro, informando a ausência de resposta do requerente 

por prazo superior a 60 (sessenta) dias, determino a devolução da Carta 

Precatória à 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, no estado em que se 

encontra, com nossas homenagens, dando-se baixa nos registros 

cartorários e distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60905 Nr: 1531-61.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA ENEDINA SEVERINO, EVANDRO 
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BALBINO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO VIEIRA DE FREITAS 

PRADO - OAB:21349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1531-61.2017.811.0029 (60905)

Vistos, etc.

Diante da certidão retro, informando a ausência de resposta do requerente 

por prazo superior a 60 (sessenta) dias, determino a devolução da Carta 

Precatória à Comarca de Itajá/GO, no estado em que se encontra, com 

nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60975 Nr: 1567-06.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA APARECIDA MIRANDA DANELUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ANTONIO DANELUZ, ÁLVEA 

COMIN DANELUZ, CLEOMAR DANELUZ BEYERLER, JOSE REINOLDO 

BAYERLER, SILMARA TEREZINHA DANELUZ, LOURDES IGNÊS FIORINI 

DANELUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA MARIA ARENT - 

OAB:80.244/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1567-06.2017.811.0029 (60975)

Vistos, etc.

Diante da certidão retro, informando a ausência de resposta do requerente 

por prazo superior a 60 (sessenta) dias, determino a devolução da Carta 

Precatória à Comarca de Caxias do Sul/RS, no estado em que se encontra, 

com nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62241 Nr: 2227-97.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANAH S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Pedro Moresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

Osmar Schneider - OAB:2152B MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Autos nº. 2227-97.2017.811.0029 (62241)

Vistos, etc.

Diante da petição de fls. 64, devolva-se a missiva ao Juízo Deprecante 

com as nossas homenagens de estilo.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64635 Nr: 3643-03.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO CARVALHO 

GOIS - OAB:OAB/SE 5806

 Autos nº. 3643-03.2017.811.0029 (64635)

Vistos, etc.

 Cumpra-se conforme ordenado.

 Para a oitiva das testemunhas ARNALDO ALVES SANTOS e ACRÉCIO DE 

OLIVEIRA SANTOS, designo a data de 13 de março de 2018 às 13h15min 

(horário oficial do MT).

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Após seu devido cumprimento, devolva-se com as nossas homenagens 

de estilo.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45227 Nr: 1387-92.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1387-92.2014.811.0029 – Código: 45227

Vistos,

Do compulsar dos autos, verifica-se da análise da certidão acostada às 

fls.31 que houve o exaurimento do objeto dos autos.

Desta feita, proceda-se o arquivamento do processo, com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Canarana-MT, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53616 Nr: 488-26.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neldo Egon Weirich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:OAB/MT 

14.485, João Tito S. Cademartori Neto - OAB:16.289-A/MT, Vittor 

Arthur Galdino - OAB:13955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 14. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial destes embargos e determino que a 

penhora recaia apenas sobre os bens móveis indicados na Cédula Rural 

Pignoratícia e Hipotecaria n.º 40/01814-8 e aditivos e sobre a uma cota 

parte de uma das matrículas indicadas no Auto de Penhora e Intimação de 

fl.153 (autos n.º 1564-56.2014.811.0029 – Código: 45427), devendo, para 

tanto, o oficial(a) de justiça, diante da atualização do valor executado, 

proceder a penhora e avaliação dos bens móveis e de uma cota parte de 

uma das matrículas indicadas no Auto de Penhora e Intimação de fl.153 

(autos n.º 1564-56.2014.811.0029 – Código: 45427), de modo que o valor 

seja suficiente para garantir a execução, nos termos do artigo 850 do 

Código de Processo Civil/15. 15. Dada a sucumbência da embargada, 

condeno-a suportar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.16. Após, 

extraia-se cópia da sentença juntado-a aos autos da ação executiva, 

desapensem-se e arquivem-se mediante as baixas e cautelas de praxe. 

17. Publique-se. Registre-se e Intime-se.”.Com relação ao restante do texto 

da r. sentença atacada, deverá permanecer tal como está.Retifique-se o 

registro da sentença embargada.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43623 Nr: 2557-36.2013.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Celso Luiz Zangirolami

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Osvaldo Diehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MOREIRA DA SILVA 

ABREU - OAB:22217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 Autos nº. 2557-36.2013.811.0029 – Código: 43623

Vistos,

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar ajuizado por Celso 

Luiz Zangirolami em face de Evaldo Osvaldo Diehl.

Da análise do acórdão proferido após reexame necessário em instância 

superior temos que a sentença prolatada em primeiro grau foi parcialmente 

reformada (fls. 99/103). Vejamos:

“Razão pela, ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de 

apelação interposto, e, em sede de reexame necessário RETIFICO EM 

PARTE A SENTENÇA exarada, somente para extirpar os efeitos 

patrimoniais estabelecidos em relação ao período pretérito – que deverão 

ser almejados por via de ação própria” (grifei)

Ademais, cumpre salienta que a sentença proferida em sede de Mandado 

de Segurança, em regra, possui caráter mandamental, e, por conseguinte, 

tem como característica sua executoriedade imediata, motivo pelo qual, em 

princípio, dispensa execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTENSÃO DO 

RECURSO - A sentença proferida em sede de Mandado de Segurança, em 

regra, possui caráter mandamental, e, por conseguinte, tem como 

característica sua executoriedade imediata, motivo pelo qual, em princípio, 

dispensa execução ex intervalo. Precedentes do STJ (cf. Edcl nos Edcl na 

PET n.º 2.604/DF). - Não há espaço, no bojo do presente recurso, para 

discussão acerca de questão que não foi objeto de análise no decisum 

objurgado, situando-se, pois, fora dos limites de cognição estabelecidos 

no agravo de instrumento, cujo conteúdo, como se sabe, é limitado pelo 

pedido formulado no recurso e pela fundamentação contida na decisão 

agravada, pois as questões decididas pelo juízo de primeiro grau 

estabelecem o contorno da matéria que pode ser levada ao reexame do 

órgão ad quem. - Agravo de Instrumento improvido. (TRF2ªREGIÃO, AG 

200802010132760 RJ 2008.02.01.013276-0, Rel. Desembargador Federal 

FERNANDO MARQUES, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 

19/05/2010, E-DJF2R - Data::31/05/2010 - Página::187/188). (grifei).

Desta feita, indefiro o petitório de fls. 118/119, eis que no próprio bojo do 

acórdão foi extirpado os efeitos patrimoniais estabelecidos em relação ao 

período pretérito, bem como foi salientado que estes deveriam ser 

almejados por via de ação própria.

Isto posto, arquive-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Canarana-MT, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45062 Nr: 1262-27.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melchior Fülber Caumo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melchior Fülber Caumo - 

OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1262-27.2014.811.0029 – Código: 45062

Vistos,

Do compulsar dos autos, verifica-se da análise da certidão acostada às 

fls.69 que houve o exaurimento do objeto dos autos.

Desta feita, proceda-se o arquivamento do processo, com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Canarana-MT, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46056 Nr: 2040-94.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurelio Cardoso de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Cardoso de Rezende - 

OAB:OAB/MT 17.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2040-94.2014.811.0029 - Código: 46056

Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

extinção do processo tendo em vista a satisfação da obrigação objeto do 

presente feito.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Sem custas processuais.

4. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I. Cumpra-se.

Canarana-MT, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63203 Nr: 2798-68.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Fabricio Gonçalves da Silveira, para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas 

pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 41/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 24209 Nr: 2018-75.2010.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA NELORE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 

Marcio Leandro Pereira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Carolina Barbosa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Guilherme Augusto Brescovici Milagres - OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.Eventuais custas 

processuais pelo exequente.Transitada em julgado esta sentença, o que 

certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e, 

em seguida, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação, entregando-se à exequente, caso tenha interesse, os 

documentos que instruíram a inicial, mediante termo e cópia nos 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Canarana-MT, 18 de 

dezembro de 2017.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45109 Nr: 1287-40.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Heinen, VALDERLAN CASSIANO SOBRINHO, 

Valdeson Damasceno de Oliveira, Valdirene Severino Gonzaga, Walter 

Antônio Nunes de Abreu, Valdomiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Municipal - OAB:

 Em vista do trânsito em julgado do Acórdão (fl. 291), cumpra-se o 

determinado às fls. 284/287.Intimem-se as partes quanto à fase de 

liquidação de sentença por arbitramento, nos termos dos artigos 509, I e 

510, ambos do CPC/15.No caso em apreço, levando-se em consideração 

que para apurar o quantum debeatur é indispensável prova técnica 

pericial, nomeio como expert do juízo a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, devidamente cadastrada no site do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/) que deverá ser 

intimada, via carta de intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

responder se aceita o encargo, indicando o nome e a qualificação 

completa do profissional habilitado com inscrição no órgão competente, 

bem como a proposta de honorários (artigos 466, c.c 510, ambos do 

CPC/15).Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos.Após a apresentação 

de quesitos pelos litigantes, intime-se o expert ora nomeado, para que, em 

10 (dez) dias, apresente proposta de honorários.Apresentada a proposta 

de honorários periciais, abra-se vista à parte vencida/ executada para que 

sobre ela se manifeste, no prazo legal.Os encargos decorrentes da 

perícia serão adiantados, integralmente, pela parte vencida/executada, 

devendo a mesma efetuar o depósito do valor integral dos honorários do 

perito, que fica autorizado, desde logo, a proceder ao levantamento de 

50% (cinquenta por cento) da quantia depositada, para inicialização dos 

trabalhos (art. 33, parágrafo único, CPC).O laudo pericial deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o perito iniciar os 

trabalhos, imediatamente, após a concordância de sua nomeação nos 

autos.Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação.Após o encerramento dos trabalhos 

periciais, torne os autos conclusos para deliberações.Intime-se.Expeça-se 

o necessário.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45624 Nr: 1715-22.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA WINCK WEIRICH, Mareli Drumm, 

Margarida Milani, MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, MARIA 

GORETE PEREIRA LEITE, VERA LUCIA BEZERRA, Norma Wechwert, Taize 

Cristina dos Santos Freitas, Valdineia Silva de Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em vista do trânsito em julgado do Acórdão (fl. 319), cumpra-se o 

determinado às fls. 313/317.

Intimem-se as partes quanto à fase de liquidação de sentença por 

arbitramento, nos termos dos artigos 509, I e 510, ambos do CPC/15.

No caso em apreço, levando-se em consideração que para apurar o 

quantum debeatur é indispensável prova técnica pericial, nomeio como 

expert do juízo a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, 

devidamente cadastrada no site do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/) que deverá ser intimada, via carta de 

intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, responder se aceita o 

encargo, indicando o nome e a qualificação completa do profissional 

habilitado com inscrição no órgão competente, bem como a proposta de 

honorários (artigos 466, c.c 510, ambos do CPC/15).

Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos.

Após a apresentação de quesitos pelos litigantes, intime-se o expert ora 

nomeado, para que, em 10 (dez) dias, apresente proposta de honorários.

Apresentada a proposta de honorários periciais, abra-se vista à parte 

vencida/ executada para que sobre ela se manifeste, no prazo legal.

Os encargos decorrentes da perícia serão adiantados, integralmente, pela 

parte vencida/executada, devendo a mesma efetuar o depósito do valor 

integral dos honorários do perito, que fica autorizado, desde logo, a 

proceder ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia 

depositada, para inicialização dos trabalhos (art. 33, parágrafo único, 

CPC).

O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, 

podendo o perito iniciar os trabalhos, imediatamente, após a concordância 

de sua nomeação nos autos.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação.

Após o encerramento dos trabalhos periciais, torne os autos conclusos 

para deliberações.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46386 Nr: 2303-29.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE GALL PORSCH, Ieda Marion Muller, Lori Bleich, 

Nair da Silva, Zilda Gonçalves de Paula Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Municipal - OAB:

 Processo n.º 2303-29.2014.811.0029 – Código: 46386Vistos,Em vista do 

trânsito em julgado do Acórdão (fl. 260), cumpra-se o determinado às fls. 

254/258.Intimem-se as partes quanto à fase de liquidação de sentença por 

arbitramento, nos termos dos artigos 509, I e 510, ambos do CPC/15.No 

caso em apreço, levando-se em consideração que para apurar o quantum 

debeatur é indispensável prova técnica pericial, nomeio como expert do 

juízo a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, devidamente 

cadastrada no site do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/) que deverá ser intimada, via carta de 

intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, responder se aceita o 

encargo, indicando o nome e a qualificação completa do profissional 

habilitado com inscrição no órgão competente, bem como a proposta de 

honorários (artigos 466, c.c 510, ambos do CPC/15).Faculto às partes, 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos e 

apresentação de quesitos.Após a apresentação de quesitos pelos 

litigantes, intime-se o expert ora nomeado, para que, em 10 (dez) dias, 

apresente proposta de honorários.Apresentada a proposta de honorários 

periciais, abra-se vista à parte vencida/ executada para que sobre ela se 

manifeste, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47751 Nr: 452-18.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Lopes Farias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS, André Stuart Santos - OAB:10.637/MS, DANIEL 

VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:OAB/MT 17.609, Guilherme 

Frederico de Figueiredo Castro - OAB:10647-MS, José Henrique 

Silva Vigo - OAB:17074-A MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil/15, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para acolher o pedido 

monitório referente ao débito indica na exordial, e DECLARAR constituído 

de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, bem como determino o seu prosseguimento nos 

termos do artigo 523 do Código de Processo Civil/15, acrescendo-se ao 

valor reclamado na prefacial correção monetária a partir do ajuizamento, 
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pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (INPC/IBGE) e juros moratórios, no importe de 12% 

(doze por cento) ao ano, contados a partir da citação.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação.Publ ique-se.  Registre-se . 

Intimem-se.Cumpra-se.Canarana, 18 de dezembro de 2017.Darwin de 

Souza PontesJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48292 Nr: 759-69.2015.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILÇO OLIVEIRA DE SOUZA, JOVENILDE GOLDONI, 

LAINE LABBS RODRIGUES, Maria Jose dos Santos Ceretta, Percila Grings, 

Ponain Maslova Grings, VIVIANE FERREIRA LIMA MARCIANO, NAIR 

EVANE BERNARDI, SOLANGE SIMON SOUTHIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 cumpra-se o determinado às fls. 281/285.Intimem-se as partes quanto à 

fase de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos dos artigos 

509, I e 510, ambos do CPC/15.No caso em apreço, levando-se em 

consideração que para apurar o quantum debeatur é indispensável prova 

técnica pericial, nomeio como expert do juízo a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, devidamente cadastrada no site do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/) que deverá ser 

intimada, via carta de intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

responder se aceita o encargo, indicando o nome e a qualificação 

completa do profissional habilitado com inscrição no órgão competente, 

bem como a proposta de honorários (artigos 466, c.c 510, ambos do 

CPC/15).Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos.Após a apresentação 

de quesitos pelos litigantes, intime-se o expert ora nomeado, para que, em 

10 (dez) dias, apresente proposta de honorários.Apresentada a proposta 

de honorários periciais, abra-se vista à parte vencida/ executada para que 

sobre ela se manifeste, no prazo legal.Os encargos decorrentes da 

perícia serão adiantados, integralmente, pela parte vencida/executada, 

devendo a mesma efetuar o depósito do valor integral dos honorários do 

perito, que fica autorizado, desde logo, a proceder ao levantamento de 

50% (cinquenta por cento) da quantia depositada, para inicialização dos 

trabalhos (art. 33, parágrafo único, CPC).O laudo pericial deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o perito iniciar os 

trabalhos, imediatamente, após a concordância de sua nomeação nos 

autos.Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação.Após o encerramento dos trabalhos 

periciais, torne os autos conclusos para deliberações.Intime-se.Expeça-se 

o necessário.Canarana, 18 de dezembro de 2017.Darwin de Souza 

PontesJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53073 Nr: 167-88.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Di Resende, Maleval Alves de Resende, 

Darlene Alves de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes - OAB:56.918 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Indefiro o requerimento postulado pela parte autora à fl. 33, considerando 

que a citação por hora certa é ato de liberalidade do Oficial de Justiça, que 

deverá fazê-lo, quando verificar as circunstâncias a que alude os artigos 

252 a 254 do Código de Processo Civil/15.

Expeça-se, pois, novo mandado de citação em face do requerido Tiago Di 

Resende, devendo o Sr. Oficial de justiça diligenciar quando a 

recomendação do aludido dispositivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58533 Nr: 66-17.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio Subutzki, Edilaine Lopes da Costa, Ezequias 

Magalhãs de Lima, Hildi Grun, MIRIAN ARIELA EHRLICH ZATTI, Karine 

Marafon, Ledio da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

No caso de o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo acima, com ou sem resposta, e uma vez tomadas as 

providências necessárias, sem fazer nova conclusão do processo, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, com nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22968 Nr: 773-29.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Dieter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:OAB/MT 19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14258-A

 Autos nº 773-29.2010.811.0029 – Código: 22968

Vistos,

Trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito em fase de 

cumprimento de sentença proposta por Osmar Dieter em face do Banco do 

Brasil S.A.

Costa dos autos que a parte executada, mesmo devidamente intimada 

para efetuar o pagamento da dívida, quedou-se inerte (fls. 319).

Intimada às fls. 329 para oferecer embargos à penhora online realizada, a 

parte executada deixou transcorrer o prazo in albis.

Às fls. 331/333, a parte executada, acostou aos autos, 

intempestivamente, impugnação ao cumprimento de sentença.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Ante a satisfação integral do débito, o artigo 924, II. do Código de 

Processo Civil, prevê:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;”.

Desta forma, ante a comprovação da quitação do débito, penhora online 

realizada com sucesso às fls. 330, faz-se necessária a extinção do feito.

É o quanto basta.

Desta feita e ante a todo exposto, expeça-se o competente alvará para 

levantamento do valor bloqueado às fls. 330, na proporção indicada no 

petitório de fls. 324.

Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais, se houver.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Canarana-MT, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 42958 Nr: 1855-90.2013.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arno Volnei Guntzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floresta Máquinas Agrícolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Defiro o pedido de fls. 78, pelo que determino o seu cumprimento na 

forma requerida.

2. Com as informações, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se no que entender de direito, consignando que 

em caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo 

Juízo, determino, desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores 

deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45572 Nr: 1673-70.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurelio Cardoso de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Cardoso de Rezende - 

OAB:OAB/MT 17.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1673-70.2014.811.0029 - Código: 45572

Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

extinção do processo tendo em vista a satisfação da obrigação objeto do 

presente feito.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Sem custas processuais.

4. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I. Cumpra-se.

Canarana-MT, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46751 Nr: 2566-61.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2566-61.2014.811.0029 - Código: 46751

Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

extinção do processo tendo em vista a satisfação da obrigação objeto do 

presente feito.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Sem custas processuais.

4. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I. Cumpra-se.

Canarana-MT, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52212 Nr: 2884-10.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2884-10.2015.811.0029 - Código: 52212

Vistos,

Trata-se de Ação Reivindicatória de Aposentadoria por Invalidez c/c 

Auxílio Doença proposta por Maria Rodrigues de Lima em face do INSS.

Conforme se depreende dos autos, a parte requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 108).

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação e 

julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas, eis que concedido a justiça gratuita.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53421 Nr: 363-58.2016.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 363-58.2016.811.0029 – Código: 53421

Vistos, etc.

Defiro a cota ministerial retro (fls. 106/107).

Desta feita, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca do pedido de incidente de remoção de inventariante 

acostado às fls. 80/83, nos termos do artigo 622 do CPC/15.

Ademais, intimem-se a Fazenda Pública, nos termos do art. 626 do Código 

de Processo Civil, expedindo-se cópias das primeiras declarações.

Após, vista ao representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Canarana-MT, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53505 Nr: 421-61.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNEIDA BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Autos n.421-61.2016.811.0029 – Código: 53505

Vistos, etc.

Cumprida todas as deliberações, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações pertinentes.

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58532 Nr: 65-32.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunir Praxedes Peixoto, Liliane Ferreira Lima, Lucilene 

Ferreira Lima, Marli Inês Londero, OLIVA POSSEBON, RUBERLAN DA 

SILVA REZENDE, Marielsa Dargas Matielli, Milron Parode
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 julgo PROCEDENTE o pedido inicial, pelas razões alinhavadas e julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil, para condenar o Município de Canarana a 

incorporar na remuneração dos requerentes as diferenças resultantes da 

conversão do cruzeiro real para URV, a ser apurado em fase de 

liquidação de sentença, observando-se o limite máximo de 11,98% (onze 

virgula noventa e oito por cento) e o prazo prescricional disposto no art. 

1º do Decreto – Lei nº 20.910/1932; bem como determinar a aplicação da 

correção monetária pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, 

quando então passará a incidir o IPCA, a contar da data em que os 

pagamentos deveriam ter sido realizados, e juros de mora no percentual 

de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da 

nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 

11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.Sem 

custas ou honorários, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça 

gratuita.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento 

n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada 

com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as 

partes.Canarana, 18 de dezembro de 2017.Darwin de Souza PontesJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59084 Nr: 460-24.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX MARTINS FERREIRA, Ildo Scapini, Luiza Guntzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, pelas razões 

alinhavadas e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para condenar o 

Município de Canarana a incorporar na remuneração dos requerentes as 

diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV, a ser 

apurado em fase de liquidação de sentença, observando-se o limite 

máximo de 11,98% (onze virgula noventa e oito por cento) e o prazo 

prescricional disposto no art. 1º do Decreto – Lei nº 20.910/1932; bem 

como determinar a aplicação da correção monetária pelo INPC até o 

advento da Lei nº 11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA, a 

contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados, e 

juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança.Sem custas ou honorários, eis que o 

feito tramita sob o pálio da justiça gratuita.Nos termos do item 2.2.9.1 da 

CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro 

da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Canarana, 18 de 

dezembro de 2017.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59423 Nr: 669-90.2017.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CARVALHO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 19.989, JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 669-90.2017.811.0029 – Código: 59423

Vistos...

Compulsando os autos com vagar, verifica-se que a parte requerente 

pleiteou pela busca nos órgão conveniados INFOJUD, RENAJUD e SIEL 

para que seja possível localizar a requerida, sob o argumento de que 

esgotou todos os meios de localização deste.

É forçoso destacar que já tornara-se lugar comum, nos dias de hoje, 

quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que 

somente a elas pertence.

No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona diligências 

tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico ato 

processual de postulação, qual seja a declinação do escorreito endereço 

do réu, cujo requisito encontra-se expressamente previsto no artigo 319, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte. Portanto, não basta peticionar alegando que 

esgotou os meios de pesquisa deve, no mínimo, trazer elementos que 

comprovem as diligências realizadas.

Portanto, sendo a declinação do endereço do réu obrigação privativa da 

parte autora, indefiro o pleito de fls. 34, e determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, impulsione o presente feito, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60462 Nr: 1272-66.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE INÁCIO, Guilherme Estevão do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDENTE o pedido inicial, pelas razões alinhavadas e julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, para condenar o Município de Canarana a incorporar na 

remuneração dos requerentes as diferenças resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, 

observando-se o limite máximo de 11,98% (onze virgula noventa e oito por 

cento) e o prazo prescricional disposto no art. 1º do Decreto – Lei nº 

20.910/1932; bem como determinar a aplicação da correção monetária 

pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando então passará a 

incidir o IPCA, a contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido 

realizados, e juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), 

a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º-F da Lei 

n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60958 Nr: 1558-44.2017.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINO APARECIDO DEDONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Buuron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 Vistos,

 Trata-se de Embargos à Ação Monitória promovido por Luiz Carlos Buuron 

em face de Dorvalino Aparecido Dedone, ambos devidamente qualificados.

O embargante interpôs o presente embargo na data de 21/08/2017.

Às fls.39 foi juntado aos autos mandado de citação, no qual o embargante 

foi devidamente citado na data de 13/07/2017.
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Mister destacar que, o artigo 702 do Código de Processo Civil/15, prevê 

que o prazo para oferecimento de embargos é de 15 (quinze) dias.

Desta feita, considerando que o mandado de citação foi devidamente 

juntado aos autos de na data de 14/07/2017, conclui-se que o prazo para 

embargar expirou-se na data de 04/08/2017.

Desta forma, os embargos foram ofertados em destempo, não merecendo, 

assim, serem apreciados.

DIANTE DO EXPOSTO, rejeito liminarmente os presentes embargos ante 

sua manifesta intempestividade, com base no inciso I, do artigo 918, do 

Código de Processo Civil/15.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62565 Nr: 2433-14.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Certifico que intimo a parte Requerida Ezequiel Mendes na pessoa de seu 

Procurador Dr. Edson Rocha para que apresente Memoriais finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63312 Nr: 2852-34.2017.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHYENIFFER VITÓRIA CÂNDIDO DE LIMA, IVONE 

CANDIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARILEIDE CÂNDIDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2852-34.2017.811.0029 – Código: 63312

Vistos, etc.

Defiro a gratuidade da justiça aos requerentes, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte requerente Dhyeniffer Vitória Cândido de 

Lima, representada pela sua avó materna, Ivone Cândido de Lima, nos 

termos do artigo 617, IV, do NCPC, prestaram compromisso aceitando o 

encargo de inventariante, conforme Termo de Compromisso de fls. 20.

Desta feita, intime-se a inventariante para apresentar as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de remoção.

Citem-se, em seguida, as partes não representadas, e intimem-se a 

Fazenda Pública e o Ministério Público, nos termos do art. 626 do Código 

de Processo Civil, expedindo-se cópias das primeiras declarações.

Cumpra-se.

 Canarana-MT, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63603 Nr: 3013-44.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVONIR MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Vistos,

1. Dê-se vista dos autos ao d. representante do Ministério Público para 

tomar ciência da guia de execução penal (fls. 05), nos termos do art. 106, 

§1º, da Lei n.º 7.210/84, bem como para manifestar-se no que entender de 

direito.

2. Após, dê-se vistas ao Defensor, para manifestar-se no que entender 

de direito.

3. Cumpridas as formalidades supra, tornem-me os autos conclusos.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64372 Nr: 3486-30.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS E OSTROSKI LTDA - EPP, DIRCEU 

OSTROSKI, JOEL SEBASTIÃO BERNARDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3486-30.2017.811.0029 – Código: 64372

Vistos,

1. Em perfunctória análise da exordial e levando em consideração que não 

há nos autos pedido de justiça gratuita, determino, desde logo, o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias.

2. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a inicial, apresentando a devida guia de recolhimento das custas judiciais 

pertinentes à distribuição da ação, bem como o comprovante de 

pagamento, nos termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

Canarana-MT, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26161 Nr: 3971-74.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR SCHONHOLZER-ME, Valdemar 

Schonholzer, Helena Marli Schonholzer da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Felipe Eduardo de Amorim Xavier - 

OAB:16524/MT, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Autos nº 3971-74.2010.811.0029 – Código: 26161

Vistos,

Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

No caso de o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo acima, com ou sem resposta, e uma vez tomadas as 

providências necessárias, sem fazer nova conclusão do processo, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, com nossas homenagens.

Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 29654 Nr: 1163-28.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Luis Dalpizzol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Processo nº 1163-28.2012.811.0029 - Código: 29654

Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

extinção do processo tendo em vista a satisfação da obrigação objeto do 
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presente feito.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Sem custas processuais.

4. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I. Cumpra-se.

Canarana-MT, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46322 Nr: 2250-48.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Roberto Ucker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2250-48.2014.811.0029 – Código: 46322

Vistos,

Do compulsar dos autos, verifica-se da análise da certidão acostada às 

fls.39 que houve o exaurimento do objeto dos autos.

Desta feita, proceda-se o arquivamento do processo, com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Canarana-MT, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47266 Nr: 172-47.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurelio Cardoso de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Cardoso de Rezende - 

OAB:OAB/MT 17.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 172-47.2015.811.0029 - Código: 47266

Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

extinção do processo tendo em vista a satisfação da obrigação objeto do 

presente feito.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Sem custas processuais.

4. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I. Cumpra-se.

Canarana-MT, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54522 Nr: 1002-76.2016.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Leopoldina de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1002-76.2016.811.0029 – Código: 54522

Vistos, etc.

Cumprida todas as deliberações, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações pertinentes.

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 44157 Nr: 603-04.2012.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdJB, NBHdS, NBHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16006/O, DÉBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA 

- OAB:MT13672

 Vistos, etc.

 Girlei de Jesus Belém ajuizou ação de alimentos com pedido de alimentos 

provisórios em desfavor de Laurentino Honorato dos Santos.

Requereu a autora, à fl. 56, a desistência do feito.

 À fl. 60, o Ministério Público manifestou-se favorável pela homologação do 

pedido de desistência.

É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 

pela parte requerente.

DISPOSITIVO.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

A gratuidade foi deferida na inicial (fls. 14/15).

Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 38472 Nr: 918-66.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S. A. Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Salzedas Crivelente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A, Rafael Furtado Ayres - OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Verifico que inexistem questões preliminares ou prejudiciais de mérito. 

Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as partes, caso 

pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas na 

oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil).

 Posteriormente, tornem-me os autos conclusos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74984 Nr: 2410-54.2015.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFSL, ARdCM, JGMSL, LFGdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O, JOAO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para a 
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parte autora apresentar as primeiras declarações, impulsiono o presente 

feito a fim de que seja intimado pessoalmente o requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87288 Nr: 4388-32.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOISE CURVO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87324 Nr: 4425-59.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJECOM INCORPORACAO E LOTEAMENTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Aparcida da Costa - OAB:, 

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100652 Nr: 6092-46.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONIEL DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT11572

 Vistos etc.

I. Designo audiência para oitiva da vítima deprecada, para 8/2/2018, às 

18h30. (MT).

 II. Intimem-se a vítima para que seja ouvida na data designada, devendo 

constar no mandado a data, hora e o local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Intime-se o réu, na pessoa de seu patrono (art. 422, §1º da CNGC).

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 14713 Nr: 1095-40.2005.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Televisão Centro América Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Comercial e Industril de Chapada 

dos Guimarães MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Fernando Mancini - 

OAB:1581/MT, Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:2915/MT, 

Roberto Ferreira Santos Mancini - OAB:13544-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "mudou-se", devendo informar o atual 

endereço do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 37025 Nr: 2146-13.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Nascimento dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da informação de fl. 104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 51432 Nr: 2237-35.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Lescano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 104.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65011 Nr: 976-64.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenio Alves de Vasconcelos, Deusa Evanil de 

Oliveira, Pedro Alves Damasceno, Marcia Maria de Lima Rego, Delfino de 

Oliveira, Cristiana de Oliveira Barros, Carlos Roberto Sabino, Cláudio Vieira 

Vasco, Benedito Gonçalves da Silva, Celina Oliveira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adaiane Tonhá Galvão - 

OAB:10.130 MT, Jatabairu Francisco Nunes - OAB:4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Gomes Carneiro - 

OAB:4511/TO

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67779 Nr: 3137-47.2014.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almeida Pereira e Cia LTDA, Jackson de Almeida 

Pereira, Oswaldo de Arruda Garcia, Clarismar Negrisoli Couto Garcia, 

Maria Sebastiana de Arruda Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ipiranga Produtos de Petróleo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO DE MORAES JUNIOR - 

OAB:6208, José Geovaldo da Silva - OAB:6.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira 

- OAB:3.662-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação nos autos da Carta Precatória n. 

10622-62.2017.811.0002 - Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Várzea Grande/MT, devendo providenicar o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça e se for o caso, das custas processuais, conforme 

ofício de fl. 172v.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87347 Nr: 4448-05.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER ARRUDA DE ALMEIDA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87369 Nr: 4470-63.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100927 Nr: 6204-15.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine Dias Florentino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 11 de abril de 2018, às 13h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 2138 Nr: 659-57.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio dos Santos Junior, Arilce Lima Bonfim, 

José Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vistas o transcurso da data de 

suspensão do feito requerida pela parte autora, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 2648 Nr: 251-32.2001.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellus Agropecuária Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6903/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN CRISTINA MOREIRA 

AGUIAR COSTA LEITE - OAB:MT8592, RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado do 

Mato Grosso, pelos motivos delineados na inicial.

A parte exequente postulou pela extinção da ação diante do pagamento.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC), já que deu azo 

ao ajuizamento da demanda.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime-se a parte 

executada para o recolhimento das custas e despesas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo 

constar a pendência no registro da Distribuição, devendo a secretaria 

proceder conforme disposto na CNGC.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2786 Nr: 330-11.2001.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellus Agropecuária Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui Carlos de Faria - OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN CRISTINA MOREIRA 

AGUIAR COSTA LEITE - OAB:MT8592, RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela UNIÃO em face de ELLUS 

AGROPECUÁRIA LTDA.

À fl. 63, requereu a parte exequente, a extinção da ação em razão do 

pagamento.

É o relatório.

Decido.

Conforme informado pelo exequente, o executado efetuou o pagamento 

dos valores devidos, como se vê às fls. 64-67.

Manifestou pela extinção da ação diante do pagamento, nos termos do art. 

924, II, do CPC.

Desta feita, dispõe o referido artigo:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - A OBRIGAÇÃO FOR SATISFEITA;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17209 Nr: 1796-64.2006.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odílio Januário Cavalcante Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca do pedido do perito nomeado, fl. 173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 18257 Nr: 934-59.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Pillon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:OAB/MT 9.277

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestar-se nos autos, no prazo legal, acerca da tentativa 

frustrada de penhora via Renajud, vez que decorreu o prazo solicitado de 

suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 20641 Nr: 1267-74.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Behling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11788, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para informar o endereço atualizado da Cooperativa de Crédito - 

SICREDI, tendo em vista a devolução das correspondências que postaram 

o ofício de fl. 117 (endereços retirados na internet) constando 

"desconhecido".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34648 Nr: 582-96.2010.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Pillon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:OAB/MT 9.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT, Laercio Faeda - OAB:3589-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado RODRIGO MISCHIATTI acerca do desrquivamento do feito, para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 36867 Nr: 3550-36.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Aparcida da Costa - OAB:, 

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, juntar aos autos 

cálculo do débito atualizado, vez que o valor executado nos autos está 

abaixo de 15 UPFs, o que ensejará o arquivamento provisório, nos termos 

do Provimento 13/2013.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64991 Nr: 955-88.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Danilo Ribeiro de Novais 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SILVA QUEIROZ - 

OAB:21165/O, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B-MT

 Nos termos do Art. 152, VI, do Código de Processo Civil, Art. 3° do Código 

de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, 

remeto estes autos para seja intimado(a) o(a) advogado(a) do(a) 

acusado(a) para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais 

escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 87239 Nr: 4341-58.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Viegas de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para a 

parte exequente manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, 

impulsiono o presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 87308 Nr: 4408-23.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARRUDA DE CARLI - 

OAB:14691, PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para o 

autor manifestar-se nos autos, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 95763 Nr: 3827-71.2017.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Paz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abigail Denise Bisol Grijo - 

OAB:5200, Celice Ivanaga Velasques - OAB:OAB/MS 16.595, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:12002, 

Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, Cristina 

Cibeli De Souza Serenza - OAB:OAB/MS 5.678, Danilo Silva Oliveira - 

OAB:OAB/MS 15.359, Fernanda Nascimento - OAB:OAB/MS 13.953, 

Larissa Marques Brandão - OAB:OAB/MS 19.574, Natalia Honostorio 

De Rezende - OAB:OAB/MS 13.714, Rodolfo Fregadoli Gonçalves - 

OAB:OAB/MS 16.338, Suene Cintya da Cruz - OAB:28002, Thais 
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Montelo de Sousa Boettcher - OAB:38875, Yana Cavalcante de 

Souza - OAB:22930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96672 Nr: 4314-41.2017.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Sebastião Pinto Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE KEIKO SAKAKIBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 04 de abril de 2018, às 15h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98283 Nr: 5024-61.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DELIBERAI TREVISAN, VERA LUCIA SOARES 

GOMES, HILTON GIOVANI NEVES, MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA, 

LUIZ RENATO BARROS BAMBIRRA, CÉSAR APARECIDO PERINI, ZAIRA DE 

MELO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZONILDES PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS ARAUJO 

FRANÇA - OAB:13408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉLISSON APARECIDO DE 

SOUZA ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.937, Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da petição do réu ref. 20 (fls. 138/145).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99256 Nr: 5421-23.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CIC, ACIC, GIIC, AFIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101237 Nr: 129-23.2018.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Queiroz Bezerra, Ronaldo Gomes Bezerra, 

Roseley Gomes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERATA QUINTINO, MOACIR QUINTINO, 

LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .DISPOSITIVO.Com essas considerações e fundamentos, na sabedoria do 

art. 330, II, do Código de Processo Civil, em virtude da manifesta e 

flagrante ilegitimidade ativa de parte para estar em Juízo, indefiro a petição 

inicial e por consequência, declaro extinto o processo, sem resolução do 

mérito, como manda o art. 485, I e VI do mencionado Código.Condeno os 

autores ao pagamento das custas e taxas processuais, haja vista o 

indeferimento do pedido.Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, 

com baixa na distribuição e demais anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32572 Nr: 1954-17.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Jefferson Xavier Moreira, Adão 

Martins da Silva, Rosa Maria Blanco Manzano, Nilo Ivo da Costa, Benedito 

Edmilson de Freitas, Graciliano Pereira do Nascimento da Mata, Evanil 

Alves da Mata, Raudinei Benedito Barbosa, Carlos Eduardo de Lima 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigmar Maceió - 

OAB:OAB/MT nº 16443

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido formulado às fls. 442, da seguinte forma:

a) INTIMEM-SE os executados para procederem com o pagamento do valor 

devido de R$ 4.575,79 (quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e 

setenta e nove centavos);

b) EXPEÇA-SE a certidão conforme requisitado, com fundamento no art. 

828 do CPC;

c) Após o decurso do prazo do pagamento, EXPEÇA-SE certidão para 

inscrição do nome dos executados no rol de inadimplentes do SERASA;

d) Decorrido o prazo de pagamento, certifique-se e façam-se conclusos 

para análise dos pedidos das alíneas "c" e "e".

II. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37928 Nr: 337-51.2011.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olme Ivo Bellandi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do laudo de 

avaliação de fls. 150, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 46121 Nr: 1031-83.2012.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacyra Agueda de Brito Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir da Silva Francini Naldi, Francesco 

Francini Naldi, Nilson Nóbrega, Herdeiros de Francesco Francini Naldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aglair Franzoni Suzuki - 

OAB:OAB/MT 16114, George Albert Fuentes de Oliveira - 

OAB:OAB/MS 13.319, Gillielen Laura Alves Lobo Ruso - 

OAB:OAB/MS 14.499, Valeria do Carmo Freitas Lasmar - 

OAB:OAB/MS 14.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor do ofício de fl. 157, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 
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prazo legal, para trazer aos autos informação acerca do registro do imóvel 

usucapiendo na CRI de Chapada dos Guimarães, para efetivação da 

usucapião.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 97158 Nr: 4526-62.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR FARIAS ME, Rander Rodrigues Farias, 

Roberto Freitas Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - 

OAB:65716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 99277 Nr: 5431-67.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franksnélio Nascimento de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE BEZERRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido constando "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100927 Nr: 6204-15.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine Dias Florentino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Remetam-se, portanto, os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos dessa comarca para que agende audiência de conciliação, nos 

termos do caput do artigo 334 do Código de Processo Civil.

 Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias 

úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre¬sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contes¬tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Por se tratar de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil.

 Defiro as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2054 Nr: 563-42.2000.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Spinelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Jacarandá Jovê 

- OAB:4247/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, através de seu advogado, para 

que efetuem , no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 726,37 (setecentos e vinte seis reais e 

trinta e sete centavos), nos termos da r. Sentença de fl. 161. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo o valor de R$ 598,13 (quinhentos e 

noventa e oito reais e treze centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 128,24(cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br , link “EMISSÃO DE GUIAS ON-LINE – PRIMEIRA 

INSTÃNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxa finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPC do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. 

Ficando desde já ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 73932 Nr: 1882-20.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Martins Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilena Aburad de França Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:OAB/MT nº 3863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com condenação de 

danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por MARIA DO 

SOCORRO MARTINS GOMES contra MARILENA ABURAD DE FRANÇA 

NUNES, pelos motivos narrados na inicial.

Liminar indeferida em 19.11.2015.

Em 29.8.2017, foi juntado ao feito acordo entabulado entre as partes e 

pleiteada sua homologação.

É o relatório.

Decido.

DISPOSITIVO.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes e, por consequência, tendo a transação efeito 

de sentença, julgo extinto com resolução do mérito o presente processo, 

com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

Custas quitadas. Havendo silêncio quanto aos honorários, conclui-se que 

cada parte arcará com o pagamento de seu advogado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75856 Nr: 2779-48.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Germano dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I. Indefiro o pedido formulado em 8.3.2017, ante a regra de 

impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

 II. Dessa forma, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, dê prosseguimento à execução, indicando bens à penhora.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76481 Nr: 3055-79.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Maria Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 Diante do exposto, julgo improcedentes os embargos à execução opostos 

pela parte embargante/executada, homologando o cálculo apresentado 

pela parte autor na ação principal, fixando o valor devido em R$ 15.109,86 

e R$ 1.496,85, referente aos honorários sucumbenciais. Por conseguinte, 

julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno o INSS em honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico 

pretendido com a demanda, qual seja R$ 4.258,84 (diferença cálculos 

apontada na inicial), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

translade-se cópia desta sentença e do cálculo homologado ao feito 

principal, expedindo-se as pertinentes requisições de pagamento naquele 

feito.Cumpridas todas as providências acima, arquivem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92431 Nr: 2167-42.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILIA PAULA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armindo Gomes Bezerra, RILDO LEQUE 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B-MT

 Certifico em atenção a r. decisão do dia 15/12/2017 que, a parte autora 

até a presente data não informou nos autos a relação das testemunhas 

que serão intimadas por mandado, assim, tendo em vista a proximidade da 

data para a audiência designada. Intimo o advogado da requerente pela 

imprensa para que informe o nome das testemunhas que serão inquiridas 

na audiência de justificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100656 Nr: 6095-98.2017.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA APARECIDA DO NASCIMENTO, Sonia Aparecida 

do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda, 

CONCESSIONÁRIA AUTO CAMPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 12 de abril de 2018, às 16h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21837 Nr: 2455-05.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por JOSÉ LUIS 

RODRIGUES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTA o pedido de cumprimento de sentença 

formulado em 16.9.2015, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeçam-se os alvarás para levantamento dos valores, conforme 

solicitado pela parte exequente.

Cumpra-se o item 2.13.3.3 da CNGC.

Publiquem-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50853 Nr: 2078-92.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinéia Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo em vista a 

informação do perito, quanto ao não comparecimento da parte requerente 

para realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 56308 Nr: 253-79.2013.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pacheco dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Alves de Oliveira - 

OAB:112055/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo em vista a 

informação do perito, quanto ao não comparecimento da parte requerente 

para realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89789 Nr: 1050-16.2017.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Cavalcanti - ME, José Francisco 

Cavalcanti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750

 Vistos em correição.

I. Considerando a necessidade de uma detida análise dos presentes 

autos, façam-me conclusos no prazo de 5 (cinco) dias, para finalidade do 

art. 21, V, da CNGC.

 II. Cumpra-se com o devido cuidado, inclusive, se necessário, algum ato 

ordinatório, inclusive a juntada de peças, que deverá se providenciada 

antes do retorno em conclusão.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97074 Nr: 4479-88.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DRESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Queren-Hapuque Albernaz 

Marques - OAB:19614/0

 Vistos em correição.

 I. Considerando que ainda não houve no feito tentativa de 

autocomposição, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se o 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

II. Havendo acordo, tragam conclusos.

III. Não havendo acordo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

dias, manifestem se desejam produzir outras provas, além das carreadas 

nos autos, especificando e justificando a necessidade em caso positivo.

IV. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99375 Nr: 5479-26.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDA REGINA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Considerando que a Fazenda 

Pública, infelizmente, ainda não adota a conciliação como forma primordial 

de resolução dos conflitos, o que revela improvável o fim deste processo 

por meio de acordo em razão da cultura vigente no âmbito da 

Administração Pública, deixo de determinar a designação da audiência de 

que trata o art. 334 do CPC/2015.Cite-se a parte requerida para contestar 

a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do 

CPC).Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC).Defiro o pedido de justiça gratuita à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100914 Nr: 6199-90.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDERSON JORGE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados do requerente pela 

imprensa para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito 

de diligências ao referido Oficial, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101292 Nr: 156-06.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perla Jacinta de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): karolaine Lenk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 12 de abril de 2018, às 16h30min. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 18146 Nr: 823-75.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elia da Silva Laranjeira Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por ELIA DA 

SILVA LARANJEIRA FREITAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTA o pedido de cumprimento de sentença 

formulado em 14.7.2015, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Cumpra-se o item 2.13.3.3 da CNGC.

Publiquem-se e intimem-se.
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Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 69004 Nr: 3809-55.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Conceição de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício de salário maternidade a autora Ana Lúcia Conceição de 

Carvalho, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, pelo período de 120 

(cento e vinte dias), em razão do nascimento de sua filha, Gabriela 

Carvalho dos Santos, desde a data de entrada do pedido administrativo em 

19.7.2012 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo extinto com resolução de 

mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os 

valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de correção 

monetária e juros, calculados na forma e indexadores previstos no Manual 

de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela 

Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, 

ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo 

de condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei 

n° 8.620/93. Publicada em audiência. Registre-se. Os presentes saem 

intimados.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no 

art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado e não havendo pedido execução no 

prazo de 15 dias, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72442 Nr: 1251-76.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimar Rodrigues da Costa, Joenice Conceição de 

Souza, Junior Cesar de Carvalho, Maria Aparecida da Silva Souza, Wellita 

Cristina de Souza, Maria Soares de Sousa, Vilma Santos de Oliveira, Maria 

do Socorro da Silva Costa, Maria do Socorro Braga da Silva, Nilva 

Aparecida Ribeiro, Onesio Moreira de Souza, Venina Barbosa de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Nova 

Brasilândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198

 Vistos em correição.

 I. Intime-se o ente requerido para que especifique as provas que pretende 

produzir, conforme determinado anteriormente, ocasião na qual deverá 

manifestar quanto aos pedidos de prova formulados pelos autores, 

sobretudo, quanto aos documentos ali mencionados.

 II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87182 Nr: 4286-10.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Roberto Jabra Anffe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I. INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste quanto ao pedido de 27.4.2017.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87301 Nr: 4401-31.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIERME ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES contra JULIERME ROMERO, pelos motivos 

delineados na inicial.

Em 29.5.2017, antes mesmo da citação, o executado informou ter quitado 

o valor referente ao tributo cobrado, postulando, dessa forma, a extinção 

do feito.

 Posteriormente, na data de 27.10.2017, a parte exequente postulou a 

extinção do feito em razão do pagamento.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101010 Nr: 14-02.2018.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdS, ILCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 12 de abril de 2018, às 13h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101346 Nr: 188-11.2018.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Justino de Carvalho, RAFAEL 

ALVARENGA DA SILVA, ENIEL BOAVENTURA DA SILVA, ENIO PEREIRA 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA DANIELA DE MIRANDA 

SILVA - OAB:24007/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Da análise da inicial e dos documentos que a acompanham, verifica-se 

que a parte autora veiculou pedido de concessão de justiça gratuita. 

Todavia, ao menos com base nos parcos elementos que compõem o feito, 
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não é crível que não tenha condições de arcar com as custas 

processuais, sobretudo, em razão de ser acostado com a inicial contrato 

de compra e venda cujo valor da avença perfazia, em 20.10.2005, o 

montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

 Assim sendo, deve ser oportunizada à requerente a possibilidade de 

demonstrar a sua hipossuficiência.

 CONCLUSÃO.

I. Desta forma, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, DETERMINO que a 

autora comprove nos autos a insuficiência de recursos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

 II. Decorrido o prazo, tragam os autos conclusos.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-68.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovente e requereu a assistência judiciária gratuita. Dessa 

forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para 

que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 22 

de janeiro de 2018.Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-89.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULDETH OLIVEIRA NEVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovente, e requereu a assistência judiciaria gratuita. Dessa 

forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para 

que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 22 

de janeiro de 2018.Madalena de Moraes Savassa Neves- Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010619-70.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIO DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, acerca da manifestação do 

promovido ID 11266949/11266951/11266952/11266953/11266954. 

Chapada dos Guimarães-MT, 22 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010670-81.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FRANCA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

JOSE RENATO DE FRANCA OAB - MT0016096A (ADVOGADO)

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovida e devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 22 de janeiro de 

2018.Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-50.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDEMAR CRISTIANE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000484-50.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LEIDEMAR 

CRISTIANE DAS NEVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos 

etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, que aplico por analogia, concedo a 

parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar a 

hipossuficiência alegada através de cópia da última declaração de imposto 

de renda, ou cópia da CTPS com anotação do último salário ou, cópia do 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e volvam-me conclusos. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-23.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000016-23.2016.8.11.0024 REQUERENTE: SUENCIA 

CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. 

Intime-se o promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 99, §2º, do CPC, apresente documentação 
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atualizada acerca da possível hipossuficiência da autora, uma vez que é 

notório que a requerente é empresária nesta cidade, sendo proprietária de 

um Salão de Beleza. Desta forma, determino a juntada aos autos da última 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010785-73.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES DA GUIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010785-73.2013.8.11.0024 REQUERENTE: MUNER & 

SILVA LTDA - EPP REQUERIDO: DANIEL ALVES DA GUIA Vistos etc. 

Intime-se o promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 99, §2º do CPC, traga aos autos cópia da 

última declaração de imposto de renda da empresa a fim de comprovar a 

hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-82.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000262-82.2017.8.11.0024 REQUERENTE: VANDERLEI DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Intime-se o 

promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 99, §2º do CPC, traga aos autos cópia da última 

declaração de imposto de renda/contracheque/holerite/CTPS com a última 

anotação de trabalho, a fim de comprovar a hipossuficiência alegada, sob 

pena de indeferimento do benefício. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-23.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO FABIANO MEIRA (REQUERENTE)

NEIDE UEMURA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000738-23.2017.8.11.0024 REQUERENTE: NEIDE UEMURA MEIRA, 

ALUISIO FABIANO MEIRA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos etc. Compulsando os autos verifico que a reclamante NEIDE 

UEMURA MEIRA não compareceu à audiência de conciliação marcada para 

o dia 18/12/2017, todavia apresentou justificativa acostando aos autos 

atestado médico emitido pelo médico Aluísio Fabiano Meira Neto, CRM 

8512, dessa feita, determino a designação de nova data para realização 

de audiência conciliatória. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline 

de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 

9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000625-06.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR MEDEIROS GUEDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000625-06.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: WALDEMAR MEDEIROS 

GUEDES EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO Decisão Vistos etc. O Superior Tribunal de 

Justiça no Recurso Especial nº. 1657156/RJ, de Relatoria do Ministro 

Benedito Gonçalves, por meio de uma proposta de afetação, determinou a 

suspensão, em todo território nacional, dos processos pendentes, 

individuais e coletivos, onde a referida controvérsia esteja estabelecida. 

“ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 

RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE E 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO 

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DO SUS. 1. Delimitação 

da controvérsia: obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de 

medicamentos não contemplados na Portaria n. 2.982/2009 do Ministério 

da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) . 2. Recurso 

especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I 

do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24, de 28/09/2016)” Como o 

caso em análise se enquadra na controvérsia contida no referido recurso 

especial, o processamento da ação já está suspenso por força da citada 

decisão. No entanto, a suspensão não constituirá óbice as análises dos 

pedidos de cumprimento da tutela antecipada já deferida, notadamente os 

pedidos de bloqueios judiciais para a compra dos fármacos, o que foi 

inclusive foi deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial n. 1.657.156-RJ. Vejamos: "Trata-se de (1) ofício encaminhado 

pelos Juízes de Direito das Varas da Fazenda Pública do Estado de São 

Paulo (fls. 369-370, e-STJ) (...). Solicitam-se esclarecimentos sobre a 

extensão da suspensão do processamento dos feitos que versem sobre a 

controvérsia do recurso especial repetitivo em epígrafe. (...) Dos 

dispositivos transcritos, torna-se patente que a suspensão do 

processamento dos processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, 

do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do 

processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os 

requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas 

que já foram deferidas.". Assim sendo, determino a SUSPENSÃO do 

processamento do feito, nos termos do artigo 1.037, inciso II do CPC, até o 

pronunciamento definitivo do STJ, caso haja descumprimento da tutela 

antecipada o promovente deverá se manifestar. Intimem-se. Cumpra-se. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de Janeiro de 
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2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-07.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000515-07.2016.8.11.0024 REQUERENTE: CORACI SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Decisão Vistos 

etc. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº. 1657156/RJ, 

de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, por meio de uma proposta de 

afetação, determinou a suspensão, em todo território nacional, dos 

processos pendentes, individuais e coletivos, onde a referida controvérsia 

esteja estabelecida. “ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. 

RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA 

OBRIGATORIEDADE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO 

INCORPORADOS AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DO 

SUS. 1. Delimitação da controvérsia: obrigatoriedade de fornecimento, pelo 

Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria n. 2.982/2009 do 

Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) . 2. 

Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 

(art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24, de 28/09/2016)” 

Como o caso em análise se enquadra na controvérsia contida no referido 

recurso especial, o processamento da ação já está suspenso por força 

da citada decisão. No entanto, a suspensão não constituirá óbice as 

análises dos pedidos de cumprimento da tutela antecipada já deferida, 

notadamente os pedidos de bloqueios judiciais para a compra dos 

fármacos, o que foi inclusive foi deliberado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no Recurso Especial n. 1.657.156-RJ. Vejamos: "Trata-se de (1) 

ofício encaminhado pelos Juízes de Direito das Varas da Fazenda Pública 

do Estado de São Paulo (fls. 369-370, e-STJ) (...). Solicitam-se 

esclarecimentos sobre a extensão da suspensão do processamento dos 

feitos que versem sobre a controvérsia do recurso especial repetitivo em 

epígrafe. (...) Dos dispositivos transcritos, torna-se patente que a 

suspensão do processamento dos processos pendentes, determinada no 

art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em 

qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que 

satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem 

cumprimento àquelas que já foram deferidas.". Assim sendo, determino a 

SUSPENSÃO do processamento do feito, nos termos do artigo 1.037, 

inciso II do CPC, até o pronunciamento definitivo do STJ, caso haja 

descumprimento da tutela antecipada o promovente deverá se manifestar. 

Intimem-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de 

Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-61.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO MARTINS JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000007-61.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: VANDERLEY DE ARAUJO 

EXECUTADO: OTACILIO MARTINS JUNIOR - ME Vistos em decisão. 

Compulsando os autos vislumbro que a parte foi intimada para realizar o 

pagamento de R$ 1.717,87 (mil setecentos e dezessete reais e oitenta e 

sete centavos) no prazo de 03 (três) dias, porém foi constatada sua 

inércia nos seguintes termos : “22/11/2017 02:53:04 - Decorrido prazo de 

OTACILIO MARTINS JUNIOR - ME em 21/11/2017 23:59:59”. Expeça-se 

mandado de penhora e avaliação do FREEZER MARCA REFRICAL, 06 

PORTAS, DE VIDRO, INOX, a ser cumprido na sede da executada, para 

constrição do referido (Id n° 4174869). Após, conclusos. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 22 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-29.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARIA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000369-29.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SUELI MARIA ROSA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência. 

Compulsando o procedimento, constata-se que o documento de 

negativação anexado na inicial foi expedido em caráter confidencial e 

mediante convênio firmado com particular. Preceitua o artigo 43, § 4º, do 

CDC - Os bancos de dados relativos a consumidores, e os serviços de 

proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter 

público-, significando dizer que qualquer interessado poderá prontamente 

dispor das informações ali contidas a seu respeito, notadamente para 

produzir prova em juízo. Ainda, vê-se que o comprovante de endereço 

está em nome de terceiro, deve a parte reclamante anexar documentação 

válida em nome próprio ou comprovar vínculo com terceiro alheio a lide. 

Desse modo, converto o julgamento em diligência e determino a intimação 

da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o demonstrativo 

de negativação emitido pelo órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC 

e SERASA), bem como acostar aos autos comprovante de endereço em 

seu nome, sob pena de extinção processual. Após, conclusos. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 18 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-31.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA REIS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 
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1000440-31.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ALEXANDRA REIS DE 

CASTRO REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos etc. Conforme se denota a 

parte reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na 

legislação “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Compulsando 

os autos constata-se que o valor da causa atribuído na petição inicial não 

está de acordo com disposto no artigo 292, inciso VI, do CPC, posto isso, 

nos termos do artigo 321, do CPC, converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação da parte reclamante para emendar a petição inicial, 

sob pena de extinção processual. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline 

de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 

9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-75.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA REIS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000310-75.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ALEXANDRA REIS DE 

CASTRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. CONVERTO o julgamento em 

diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o documento de 

negativação anexado na inicial foi expedido em caráter confidencial e 

mediante convênio firmado com particular com a empresa NOVA OFERTA. 

Preceitua o artigo 43, § 4º, do CDC - Os bancos de dados relativos a 

consumidores, e os serviços de proteção ao crédito e congêneres são 

considerados entidades de caráter público-, significando dizer que 

qualquer interessado poderá prontamente dispor das informações ali 

contidas a seu respeito, notadamente para produzir prova em juízo. Ainda, 

vê-se que o valor de causa não corresponde à realidade dos fatos 

trazidos na exordial atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na 

legislação “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. No mesmo 

artigo do Código de Processo Civil estabelece: § 3o O juiz corrigirá, de 

ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes. Desse modo, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar o demonstrativo de negativação emitido 

pelo órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como 

emendar a inicial quanto ao valor de causa, sob pena de extinção 

processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de Dezembro de 

2017. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-38.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RUMANA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000155-38.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA RUMANA DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. 

Conforme se denota a parte reclamante atribuiu o valor de causa abaixo 

do estabelecido na legislação “Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles”. Compulsando os autos constata-se que o valor da causa 

atribuído na petição inicial não está de acordo com disposto no artigo 292, 

inciso VI, do CPC, insta salientar, que a declaração de hipossuficiência e 

declaração de endereço vieram desacompanhadas de documentação 

probatória, posto isso, nos termos do artigo 321, do CPC, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte reclamante para 

emendar a petição inicial, sob pena de extinção processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de dezembro de 

2017. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-42.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000006-42.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADIMILSON RODRIGUES 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o 

documento de negativação anexado na inicial foi expedido em caráter 

confidencial e mediante convênio firmado com particular. Preceitua o artigo 

43, § 4º, do CDC - Os bancos de dados relativos a consumidores, e os 

serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados 

entidades de caráter público-, significando dizer que qualquer interessado 

poderá prontamente dispor das informações ali contidas a seu respeito, 

notadamente para produzir prova em juízo. Ainda, vê-se que o 

comprovante de endereço está em nome de terceiro, deve a parte 

reclamante anexar documentação válida em nome próprio ou comprovar 

vínculo com terceiro alheio a lide. Desse modo, converto o julgamento em 

diligência e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar o demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em 

que consta a restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como acostar aos 

autos comprovante de endereço em seu nome, sob pena de extinção 

processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de Dezembro de 

2017. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000007-27.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FLAVIO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o 

documento de negativação anexado na inicial foi expedido em caráter 

confidencial e mediante convênio firmado com particular. Preceitua o artigo 

43, § 4º, do CDC - Os bancos de dados relativos a consumidores, e os 

serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados 

entidades de caráter público-, significando dizer que qualquer interessado 

poderá prontamente dispor das informações ali contidas a seu respeito, 

notadamente para produzir prova em juízo. Ainda, vê-se que o 

comprovante de endereço está em nome de terceiro, deve a parte 

reclamante anexar documentação válida em nome próprio ou comprovar 

vínculo com terceiro alheio a lide. Desse modo, converto o julgamento em 

diligência e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar o demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em 

que consta a restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como acostar aos 

autos comprovante de endereço em seu nome, sob pena de extinção 

processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de Dezembro de 

2017. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-72.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO OLMEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000295-72.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANO OLMEDO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o 

documento de negativação anexado na inicial foi expedido em caráter 

confidencial e mediante convênio firmado com particular. Preceitua o artigo 

43, § 4º, do CDC - Os bancos de dados relativos a consumidores, e os 

serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados 

entidades de caráter público-, significando dizer que qualquer interessado 

poderá prontamente dispor das informações ali contidas a seu respeito, 

notadamente para produzir prova em juízo. Outrossim, conforme se denota 

a parte reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na 

legislação “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Compulsando 

os autos constata-se que o valor da causa atribuído na petição inicial não 

está de acordo com disposto no artigo 292, inciso VI, do CPC, posto isso, 

ainda, vê-se que a declaração de residência veio desacompanhada de 

documentação probatória. Desse modo, converto o julgamento em 

diligência e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar o demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em 

que consta a restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como acostar aos 

autos comprovante de endereço em seu nome e emendar a inicial, sob 

pena de extinção processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

Dezembro de 2017. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-13.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RUFINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000092-13.2017.8.11.0024 REQUERENTE: RUFINO DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. I. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez 

que tempestivo (art. 42 da LJE). II. Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. III. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste 

Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. Cumpra-se. 

Data da assinatura.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-68.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE SIQUEIRA BATISTELLA (REQUERENTE)

CLARA MAGALHAES DE SIQUEIRA BATISTELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO GRANJA OAB - 

MT20358/O (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDELI DIAS (REQUERIDO)

JUREMA POMPEO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000347-68.2017.8.11.0024 REQUERENTE: WEVERTON DE SIQUEIRA 

BATISTELLA, CLARA MAGALHAES DE SIQUEIRA BATISTELLA 

REQUERIDO: JOSE VALDELI DIAS, JUREMA POMPEO DE CAMPOS Vistos 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de ação de cobrança, analisando os autos, observo que as 

partes transigiram (ID n° 11354572) e que a quitação foi efetivada na 

conta informada na minuta do acordo. Portanto, para que surta seus legais 

e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 
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Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-92.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CORREIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010376-92.2016.8.11.0024 REQUERENTE: NEUSA CORREIA DE SOUZA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória proposta, 

analisando os autos, observo que no ID 10115472, foi protocolada petição 

informando que as partes transigiram e que o pagamento será realizado 

na conta do autor. Em observância a cláusula referente ao cumprimento 

integral, considerando que a homologação da recuperação judicial pode 

delongar no tempo, arquive-se os autos e após a publicação da 

homologação do plano o promovente deverá protocolar petição para 

desarquivamento, em caso de descumprimento. Portanto, para que surta 

seus legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença o 

acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-19.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILDENES ROCIO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000111-19.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ILDENES ROCIO RIBAS 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

indenizatória, analisando os autos, observo que as partes transigiram (ID 

n° 11252341) e que a quitação foi efetivada na conta informada na minuta 

do acordo. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, opino 

pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-12.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010414-12.2013.8.11.0024 REQUERENTE: EVA ALBUQUERQUE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. A reclamada realizou depósito em juízo (ID n° 10977763) e a 

promovente concordou com o valor depositado (ID n° 10977766). Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) Insta salientar, que a advogada possui poderes para receber 

e dar quitação, dessa feita, determino a expedição de Alvará Judicial para 

dar encerramento a demanda. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a expedição de alvará e 

posterior extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos 

constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

DETERMINO a expedição de Alvará Judicial. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as 
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cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de Janeiro de 2017. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-97.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JUNIOR FERREIRA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000261-97.2017.8.11.0024 REQUERENTE: PEDRO JUNIOR FERREIRA DE 

SOUZA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A reclamada realizou depósito em juízo (ID n° 

11347250) e a parte promovente concordou com o valor depositado (ID n° 

11373975). Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) Insta salientar, que a advogada possui poderes para receber 

e dar quitação, dessa feita, determino a expedição de Alvará Judicial para 

dar encerramento a demanda. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a expedição de alvará e 

posterior extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos 

constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

DETERMINO a expedição de Alvará Judicial ao promovente. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de Janeiro de 2017. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-76.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAMIRES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000437-76.2017.8.11.0024 REQUERENTE: DIEGO RAMIRES FONSECA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

declaração de hipossuficiência, porém não junta comprovante de sua 

condição. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O autor não acosta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Os pedidos do autor 

procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos materiais e morais promovida por 

DIEGO RAMIRES FONSECA em face de BANCO BRADESCO S.A. Em 

síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar uma compra por crediário 

mas não logrou êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma 

suposta dívida contraída junto à requerida. Contudo, esclareceu que 

jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 
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contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas consequências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. Ressalto que o autor ingressou com 

02 (duas) ações, referente as negativações existentes incluídas pela 

empresa, todavia não se admite a multiplicidade de ações discutindo a 

mesma questão, reconhecendo a inexistência de débitos nessa ação, 

d e v e r á  s e  e s t e n d e r  a  i n c l u s ã o  d o  p r o c e s s o  n ° 

1000435-09.2017.8.11.0024. PROCESSO DISTRIBUIÇÃO HORÁRIO 

DESPACHO DÉBITO 1000435-09.2017.8.11.0024 07/06/2017 17:34:40 SEM 

DECISÃO R$ 614,88 1000436-91.2017.8.11.0024 07/06/2017 

(CONTUMÁCIA) 17:38:14 EXTINTO Outro CNPJ BRADESCARD OUTRA 

EMPRESA 1000437-76.2017.8.11.0024 07/06/2017 17:41:25 PRIMEIRO 

DESPACHO R$ 2.356,30 O reclamante tem uma inserção anterior, a 

existência de outro registro em nome da parte discutido em outro processo 

n° 1000438-61.2017.8.11.0024 não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

devendo ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) – (11/06/2016). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos 

de R$ 614,88 (seiscentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) e 

R$2.356,30 (dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), 

discutidos nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

estes débitos; RETIFICO o valor de causa para R$ 37.480,00 (trinta e sete 

mil quatrocentos e oitenta reais) nos termos da emenda Id n° 10704246. 

Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Janeiro de 2017. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-97.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EMI DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010139-97.2012.8.11.0024 REQUERENTE: EMI DE OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de recurso de embargos de 

declaração interposto pela parte autora EMI DE OLIVEIRA DA SILVA contra 

sentença proferida no presente feito. Em breve síntese da lide cuida-se de 

ação com pedido de indenização por danos morais contra o BV 

FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando 

que foi inserida indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A parte 

reclamada apresenta inconformismo com a decisão, alega que não houve 

pagamento da multa cominatória determinada em sentença, nos seguintes 

termos: Ante o exposto, com fulcro no inciso I do art. 269, do CPC, julgo 

procedente o pedido inicial para: a) declarar inexistentes todos os débitos 

impugnados na inicial e determinar suas respectivas exclusões do 

cadastro de inadimplentes em caráter definitivo; b) condenar a Reclamada 

a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título 

de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês 

desde a citação e correção monetária desde a homologação deste projeto 

de sentença. Defiro a tutela antecipada determinando que a Reclamada 

providencie, no prazo de 48 horas, a exclusão das inscrições 

SPC/SERASA impugnadas na inicial, sob pena de multa diária de R$ 150,00 

(cento e cinqüenta reais). Pois bem. Inicialmente verifico que o embargante 

não combate uma decisão específica, tenta apenas receber o valor da 

multa cominatória imposta em sentença, porém não assiste razão vez que 

nas razões recursais a parte que ora embarga a questão, reconhece que 

o nome da autora foi retirado dos Órgãos de Proteção ao Crédito sem 
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qualquer dificuldade e problemas, nos termos alinhavados: DA MULTA 

PECUNIÁRIA No que se refere a multa o Recuros também não prospera 

tendo em vista que fora excluído o nome da Recorrida dos órgãos de 

proteção ao crédito no prazo legal, não insurgindo assim prejuízo para o 

Recorrente. A afirmação foi retirada da peça de Contrarazões recursais Id 

n° 1123343 - Pág. 6, sendo certo que a parte reconhece que o nome da 

embargante foi retirado no prazo legal não há que se falar em aplicação de 

penalidade a empresa. Esclareço que o juiz determina um valor que não é 

destinado a fazer com que o devedor arque com ele, pelo contrário, atua 

como um meio de coerção para que se cumpra a obrigação principal de 

modo específico, podendo ser executado pelo valor dessa multa, desde 

que incidente, se não cumprir a obrigação principal de modo espontâneo. 

Isso é assim porque, mesmo que ela não seja fixada para ser paga, mas 

para que a obrigação principal se cumpra, incidida e referida obrigação 

não sendo satisfeita, surge ao exequente o direito de cobrar esse valor do 

executado, referente aos dias em que ela incorreu. Quando a parte 

reconhece que ela foi cumprida de forma espontânea, não há o que se 

falar em recolhimento da penalidade. Insta salientar, que o embargante não 

acosta comprovação da manutenção indevida, não junta planilha ou 

demais documentos para confirmar suas alegações. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, opino pelo conhecimento dos embargos 

de declaração, porque são tempestivos e no mérito opino pelo NÃO 

ACOLHIMENTO do recurso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de 

Janeiro de 2017. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010482-88.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010482-88.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: PABLO RAMIRES FONSECA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo ao exame do MÉRITO. Os embargos devem 

ser recebidos e parcialmente acolhidos. Trata-se de Embargos a 

Execução interposto por ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de 

PABLO RAMIRES FONSECA, versando sobre a inexigibilidade do título 

executivo. Alega a embargante a inexigibilidade do título por ausência de 

trânsito em julgado da sentença, que arbitrou os honorários, inexigibilidade 

do título, quanto ao processo n.º 1104- 50.2015.811.0024 – Código 72093, 

excesso de execução em virtude de se corrigir monetariamente os 

créditos estipulados em URH no ano de 2015, excesso de execução 

quanto aos cálculos apresentados e termo inicial dos juros de mora. Pois 

bem. Referente à necessidade de trânsito em julgado para expedição de 

RPV a questão não merece prosperar, o defensor foi nomeado AD HOC, o 

que significa que o defensor foi nomeado para determinado ato, não tem 

obrigação de acompanhar o processo já que foi nomeado de forma 

específica para os atos desempenhados, conforme certidões acostadas à 

execução. O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a atualização 

monetária aplicada, porém já ficou definido nos seguintes termos: 

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AVARIA DE 

MOTOCICLETA APREENDIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - 

PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE- JULGAMENTO REPERCUSSÃO 

GERAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS DA MORA DURANTE O LAPSO 

TEMPORAL ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 54 DO STJ –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "(...)Em 

relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, 

incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se 

utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de 

março de 2015 e, após, IPCA-E. (Apelação / Remessa Necessária 

167465/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 16/12/2016, Publicado no DJE 07/02/2017) 2. O STF enfatizou que o 

sistema de precatório, a abranger as RPVs, não poderia ser confundido 

com moratória, razão pela qual os juros da mora deveriam incidir até o 

pagamento do débito. 3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual 

por ato ilícito, o termo inicial dos juros das indenizações por danos 

materiais deve seguir o ditame da Súmula 54 STJ. 4 Apelo parcialmente 

provido. (Ap 18214/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017) O Plenário do Supremo Tribunal 

Federal (STF) decidiu que incidem juros de mora no período compreendido 

entre a data de elaboração de cálculos e a expedição da requisição de 

pequeno valor (RPV) ou do precatório. O entendimento foi firmado no 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 579431, com repercussão geral 

reconhecida. O julgamento salientou que a mora é documentada pela 

citação inicial, e vem a ser posteriormente confirmada mediante sentença 

condenatória, e persiste até a liquidação do débito. Ele, inclusive, chamou 

de "bem-vindo" o § 12 do art. 100 da CF, incluído pela EC 62/09, que trouxe 

esclarecimento quanto à incidência de juros de mora: "§ 12. A partir da 

promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de 

requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, 

independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de 

compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de 

juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a 

incidência de juros compensatórios." O dispositivo superou a súmula 

vinculante 17, a qual estabelece que, "durante o período previsto no 

parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora 

sobre os precatórios que nele sejam pagos". Além disso, entendeu que o 

prazo de 18 meses referido no verbete vinculante não deve ser 

observado na situação concreta, pois cuida-se especificamente de 

requisição de pequeno valor. No plano infraconstitucional, Marco Aurélio 

acrescentou que a lei 11.960/09, ao conferir nova redação ao art. 1º-F da 

lei 9.494/97, "passou prever a incidência dos juros para compensar a 

mora nas condenações impostas à Fazenda Pública 'até o efetivo 

pagamento'". Assim, concluiu que não há fundamento jurídico para afastar 

a incidência dos juros da mora durante o lapso temporal anterior à 

expedição de requisição de pequeno valor. A alegação quanto ao termo 

inicial de juros de mora é o único tema que merece prosperar. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, recebo o recurso e opino pelo 

ACOLHIMENTO PARCIAL dos Embargos à Execução, determinando que o 

termo inicial dos juros deverá ser considerado da citação válida do Estado. 

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-15.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA BENEDITA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010267-15.2015.8.11.0024 REQUERENTE: HELENA MARIA BENEDITA DE 

FREITAS REQUERIDO: TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - 

ME Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo 

de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, a autora acosta declaração de hipossuficiência, 

porém não junta nenhum comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de 

Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Ressalto que o pedido poderá ser feito a qualquer tempo, desde 

que acompanhado de documentos que comprovem a hipossuficiência da 

parte. PRELIMINARES FALTA DE INTERESSE E DECADÊNCIA A reclamada 

alega falta de interesse de agir, em que pese à argumentação da 

reclamada no sentido de inexistir interesse processual devido à perda do 

objeto, razão não lhe assiste. A decadência não alcança o presente 

processo, as nuances envolvidas no caso precisam ser analisadas, 

porquanto o legislador constituinte consagrou o princípio da universalidade 

da jurisdição, ou seja, afirmou que nenhuma lesão ou ameaça a direito 

poderia ficar excluída da apreciação do judiciário. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor procedem. 

Trata-se de ação indenizatória que versa sobre reclamação de cunho 

condenatório, onde a parte reclamante pretende a declaração da rescisão 

contratual e ser indenizada por danos materiais e morais por ter sofrido 

prejuízo em razão de ter realizado um contrato de prestação serviço, para 

a realização de um curso de Curso de Técnico de Nutrição e Dietética com 

a parte reclamada, o qual não foi concluído, por culpa da parte requerida. 

Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que a parte autora 

adquiriu um curso Técnico em Nutrição, sob o formato de blocos temáticos 

sucessivos e bimestrais, conforme projeto político pedagógico, que 

dar-se-ia na cidade de Chapada dos Guimarães, as aulas eram 

transmitidas via online. Relata, ainda, que no decorrer do curso houve 

problemas na transmissão do sinal das videoaulas e, que, tomou 

conhecimento, de que a demandada havia suspendido suas atividades 

ante a ausência de autorização do Conselho Estadual de Educação do 

Mato Grosso, atuando, supostamente, de forma irregular no Estado. Dessa 

forma, requer seja julgada procedente a ação para declarar rescindido o 

contrato entabulado entre as partes, condenando a requerida ao 

pagamento de R$ 6.381,42 (seis mil e trezentos e oitenta e um reais e 

quarenta e dois centavos), à título de danos materiais com repetição do 

indébito, bem como ao correspondente a 20.000,00 (vinte mil reais), em 

compensação aos danos morais que alega ter sofrido. A requerida por 

seu turno alega é que responsável pela transmissão do curso ao aluno via 

satélite e/ou via Internet e a empresa local, denominada “polo”, possui 

como obrigação manter suas instalações abertas e em pleno 

funcionamento para que os alunos possam assistir às aulas que são 

transmitidas via satélite para todo Brasil, aduz que a empresa CEPI Cursos 

Interativos Ltda pela situação narrada pela autora. Alega que o curso não 

voltou a ser transmitido por falta de aluguel de outro espaço para 

transmissão das aulas, a promovida alega que não tem responsabilidade 

sobre os fatos. Pois bem. Da análise dos autos, a Portaria nº.031/2013, 

publicada em diário oficial, estabeleceu a empresa estava irregular perante 

o estado de Mato Grosso, isento de qualquer homologação pelo MEC, 

sendo cancelado em diversos municípios, verifica-se que, houve uma má 

prestação de um serviço, visto que não obraram com a devida diligência 

da Reclamada, uma vez que vendeu um curso que não possuía 

homologação pelo MEC, ludibriando o consumidor, conforme art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra 

patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, 

o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: Dano moral puro - 

Caracterização - Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ 4ª T. 

Resp Rel. Barros Monteiro j. em 18/02/92 - RSTJ 34/285) Ademais, está 

caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, 

no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si 

só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o 

princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela 

oferta de um produto “inexistente” pela parte reclamada RESIDENCIA 

SAUDE, gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de 

angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Referente os danos materiais a autora não acosta todos os 

pagamentos, porém, a reclamada confessa através da documentação que 

a aluna cursou as matérias: Declaro estar CIENTE que o valor de minha(s) 

parcela(s) do curso de Técnico em Nutrição e Dietética é de R$ 150,00 , 

que a carga horária total do meu curso é de 1200 Horas , divididos em 6 

blocos temáticos bimestrais e que meu último pagamento será a parcela de 

número (20) com vencimento em 25/05/2013 A autora pagava 

mensalmente a importância de R$150,00 (cento e cinquenta) a título de 

mensalidade, alega ter quitado as parcelas de Outubro/2011 a Maio/2013, 

num total de 19 (dezenove) parcelas, correspondendo o quantum de R$ 

2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais), portanto, é medida de 

rigor a devolução das parcelas. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação das 

reclamadas ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação válida. CONDENAR a Reclamada a devolver à parte 

Reclamante a importância de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta 

reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE e juros simples de 1% ao mês, ambos a partir da 

data de vencimento de cada parcela; DECLARAR a inexistência de débitos 

da parte Reclamante frente à Reclamada e por consequência a rescisão 

contratual pleiteada; Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da 

promovente. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 
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10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 13 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-87.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

POUSADA QUINTA DOS QUINTAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010204-87.2015.8.11.0024 REQUERENTE: POUSADA QUINTA DOS 

QUINTAIS LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Pousada Quinta dos Quintais Ltda ME, propôs a presente 

reclamatória em face da Energisa Mato Grosso S.A, trata-se de ação 

formulada por empresa usuária do serviço de fornecimento de energia 

elétrica, cuja pretensão consiste na condenação da Requerida a 

indenização por supostos danos materiais e materiais por supostamente 

ter ocorrido incêndio no poste em 01/01/2015, no montante de R$ 

15.760,00. Alega a Requerente que devido ao suposto incêndio teve 

prejuízo com perda de bebidas, comidas, pagamento de eletricista 

particular e com hóspedes que deixaram o local. A autora foi intimada nos 

seguintes termos: VISTOS EM CORREIÇÃO, CHAMO O FEITO A ORDEM, o 

que faço para REVOGAR a DECISÃO exarada nos autos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua habilitação no 

processo, com a juntada de documentos que comprovem sua condição de 

microempresa e da pessoa física constituída como sua representante 

legal, sob pena de extinção do feito sem exame de mérito. Intime-se. 

Cumpra-se KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito A intimação foi 

recebida de forma pessoal com comprovação de entrega assinada por 

Maria Aparecida Quintal, porém nada foi juntado aos autos após a 

intimação, sendo certo que a parte autora não cumpriu a determinação 

judicial. A admissibilidade da empresa pleitear em juízo está estabelecida 

na Lei nº 9.099/95 em seu artigo 8° conforme redação abaixo: § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: II - as 

pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; A parte não 

comprovou se tratar de Micro Empresa e afins, assim, assente é a 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTORA - SOCIEDADE POR COTAS 

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE 

ENQUADRA NO ROL DE LEGITIMADOS ATIVOS PREVISTOS PELA LEI 

Nº12.153/09. Não basta que o valor da causa seja inferior a 60 salários 

para conferir competência aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

para a ação proposta por empresa, sendo também necessário que seja 

ela uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Conflito conhecido e 

provido para declarar a competência da 8ª Vara de Fazenda Pública do 

Distrito Federal. (Acórdão n. 611208, 20110020163224CCP, Relator 

ANTONINHO LOPES, 2ª Câmara Cível, julgado em 07/11/2011, DJ 

22/08/2012 p. 64) Ademais, não há documento hábil a comprovar referida 

situação, posto que seja essencial ao desenvolvimento válido do 

processo, de forma que a inércia do interessado em apresentá-lo, autoriza 

a extinção sem resolução do mérito. Nestes termos, já se pronunciaram os 

egrégios Tribunais: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE. ADEQUADA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ART. 51, IV, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As Microempresas e as Empresas de 

Pequeno Porte podem propor ação perante os Juizados Especiais, 

conforme dispõe o art. 74 da Lei Complementar n. 123/2006. O art. 72 do 

mesmo diploma legal estabelece que as microempresas e as empresas de 

pequeno porte, nos termos da legislação civil, acrescentarão à sua firma 

ou denominação as expressões "Microempresa" ou "Empresa de Pequeno 

Porte", ou suas respectivas abreviações, "ME" ou "EPP". 2. Não obstante, 

na hipótese dos autos, na própria certidão da Junta Comercial (fl. 8) que a 

parte autora instrui sua peça inicial consta que a sociedade empresária 

não é microempresa ou empresa de pequeno porte. Assim, a extinção do 

processo com fulcro no art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95 era medida 

instransponível ao r. Juízo de origem. 3. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 

Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais. Sem 

honorários, em razão da inexistência de contrarrazões. (Acórdão n. 

590625, 20110710235197ACJ, Relator SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

julgado em 29/05/2012, DJ 31/05/2012 p. 226) Feitas as ponderações 

acima, ante a incompetência do Juizado Especial Cível para processar 

ações em que empresas de grande porte figurem no pólo ativo, a extinção 

do processo é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

considerando que a competência jurisdicional constitui um pressuposto 

processual subjetivo concernente aos limites de válida e regular atuação 

judicante na causa, com fulcro do artigo 8.º da Lei n.º 9.099/95, opino pela 

EXTINÇÃO do processo SEM RESOLUÇÃO do mérito, com fundamento no 

artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000285-28.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ENADIR CARLOS BARBOSA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. RETIFICAÇÃO Em razão de Operação de Incorporação, 

aprovada em Assembleia Geral da Incorporadora na data de 09/01/2017, 

requer a adequação do polo passivo para que conste no lugar da SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA, a empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

LTDA. Acolho a preliminar, passo ao exame de MÉRITO. Os pedidos do 

autor procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos materiais e morais, em síntese, aduziu 

o proponente ENADIR CARLOS BARBOSA alega desconhecer a restrição 

em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor 

de R$ 114,90 (cento e quatorze reais e noventa centavos),, inscrita em 

18/10/2016. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 431 de 1095



a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. O documento deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) 

(18/10/2016). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 

114,90 (cento e quatorze reais e noventa centavos), inscrita em 

18/10/2016, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito; Outrossim, ORDENO a retificação do polo 

passivo da demanda para SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

00.497.373/0001-1. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000183-06.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EVERSON MATEUS DA SILVA 

TRINDADE REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. EXTRATO SPC - CONFIDENCIAL A reclamada 

alega que a parte acostou documento de caráter confidencial, todavia a 

empresa em sua defesa confirma a inserção do débito acostando extrato 

e histórico de débitos em nome do autor, dessa feita, considero a prova 

como suficiente para julgamento da lide. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 
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requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O autor não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. Ressalto que o pedido poderá ser feito a 

qualquer tempo, desde que acompanhado de documentos que comprovem 

a hipossuficiência da parte. RETIFICAÇÃO Em razão de Operação de 

Incorporação, aprovada em Assembleia Geral da Incorporadora na data de 

09/01/2017, requer a adequação do polo passivo para que conste no lugar 

da SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, a empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA LTDA. Acolho a preliminar. Passo ao exame de MÉRITO. Os 

pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais 

promovida por EVERSON MATEUS DA SILVA TRINDADE em face de SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGAR LTDA. Em síntese, aduz o proponente que 

tentou que houve inserção de seu nome no Cadastro de Proteção ao 

Crédito por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de 

R$155,53 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos), 

inscrita em 12/07/2016. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida referente a serviços de telefonia. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresenta documentação suficiente para 

comprovar a relação com a parte, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova da 

contratação pessoal pelo reclamante. Alguns documentos como cópia da 

documentação pessoal, cópia do comprovante de renda, cópia do contrato 

assinado, cópia do comprovante de endereço e demais documentos 

apresentados na contratação deveriam ter acompanhado a contestação, o 

que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços, pois não acostou provas aos autos. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Há, sim, um desencadeamento de consequências, já que a 

inexistência de qualquer tipo de vínculo obrigacional entre as partes 

implica consequentemente a inexistência de qualquer dívida, e, não 

havendo débito, a inscrição do nome do autor no banco de restrição ao 

crédito é ilegal, e enseja, de per si, a responsabilidade da requerida. 

Contudo, é de salientar que ao examinar o extrato do SPC/Serasa verifico 

que existe outras negativações anteriores, motivo para afastar qualquer 

alegação de danos morais. Dispõe a súmula 385 do STJ nos seguintes 

termos: Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Ressalto que a 

inserção anterior (11/05/2016) do Banco Losango foi discutida em juízo no 

processo n° 1000401-34.2017.8.11.0024, porém foi arquivado por 

contumácia da parte autora, sendo certo que o débito é exigível. Destarte, 

não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o 

disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ. Assim, vê-se que a parte 

autora é devedora contumaz, não engendrando qualquer tipo de 

indenização a negativação de seu nome, ainda que se admita irregular, 

quando o crédito já está comprometido por outras restrições, o que retira o 

nexo causal. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso vem definindo 

casos similares: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 0015518-54.2017.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): Banco Bradesco 

S/A Recorrido(s): Wesley Da Silva Santos Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 05/10/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em 

razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a 

hipossuficiência técnica do Consumidor. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não 

podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do Consumidor, a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada. No 

entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de 

restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. RELATÓRIO Egrégia Turma: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 Em síntese, alega 

a parte Reclamante que teve seu nome inscrito em SERASA indevidamente 

pela Ré por dívida que desconhece, sustentando não manter qualquer 

relação negocial com a Ré. A parte Recorrente pleiteou a reforma da 

sentença para excluir o valor arbitrado de dano moral, devido a reclamante 

possuir negativações preexistentes a discutida nos autos. A parte 

Recorrida nas contrarrazões refutou in totum os argumentos carreados no 

recurso e requereu a manutenção da sentença. É o relatório. VOTO 

Colendos Pares; De plano, a sentença proferida deve ser reformada. Em 

que pese o entendimento do Magistrado a quo, verifico que o mesmo não 

aplicou ao caso a súmula 385 do STJ, pois a autora possui duas 

restrições anteriores à mencionada nesses autos. Vejamos: Portanto, não 

há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte 

Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Pois as inscrições 

preexistentes apontadas em relação as empresas CENTRO 

EDUCACIONAL CUIABA LTDA e LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA, foram questionadas em Juízo, porém não possuem ainda nenhuma 

liminar ou decisão, visto que o patrono do autor ingressou com as ações 

(8053076-21.2017.811.0001 e 8053070- 14.2017.811.0001) recentemente. 

Vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 3 Em Relação à Comprovação da Relação Jurídica, dever da ré, 

a mesma não juntou nos autos documento legitimo como Contrato 

assinado, mantendo-se apenas a inexistência do débito, porém, com a 

aplicação do que regra a Súmula 385 do STJ. Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO para reformar a sentença combatida, e, excluir a 

indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da 

sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos 

do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95. É como voto. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 155185420178110001/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) Assim, 

embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa Reclamada ao 

negativar o nome da Reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registros anteriores em cadastro de inadimplentes (Serasa e SPC) aponta 

a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para considerar inexigível o valor de 

R$155,53 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos), 

inscrita em 12/07/2016, ante a demonstração de fraude excluindo o nome 

da parte Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito, sendo que fica evidenciado que a parte possuía 

outros débitos aplicando a súmula 385 do STJ ao presente caso, desse 

modo, resta afastada a tese relativa à condenação em danos morais. 
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DETERMINO a retificação do polo passivo da demanda para SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.497.373/0001-1. Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da promovente. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000339-28.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ DE CERQUEIRA CALDAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000339-28.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: SANDRO LUIZ DE CERQUEIRA 

CALDAS EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção 

é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou 

pagamento voluntário, a promovente concordou com o valor depositado 

em juízo e houve expedição de Alvará Judicial n° 363487-6 / 2017. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000104-27.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FABIO JUNIOR FERREIRA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. RETIFICAÇÃO Em razão de Operação de Incorporação, aprovada 

em Assembleia Geral da Incorporadora na data de 09/01/2017, requer a 

adequação do polo passivo para que conste no lugar da SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, a empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. 

Acolho a preliminar. Os pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

materiais e morais promovida por Fabio Junior Ferreira em face de Sky 

Brasil Serviços Ltda Em síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar 

uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição 

em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor 

de R$ 105,45 (cento e cinco reais e quarenta e cinco centavos), inscrita 

em 10/10/2013. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 
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problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. O documento deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserção 

posteriores, a existência de outros registros em nome da parte, 

posteriores ao discutido nos autos, não afasta a condenação por dano 

moral, contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, 

conforme Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos 

morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 

105,45 (cento e cinco reais e quarenta e cinco centavos), inscrita em 

10/10/2013, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito; DETERMINO a retificação do polo passivo da 

demanda para SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.497.373/0001-1. 

Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-11.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILDENES ROCIO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA ME - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000312-11.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ILDENES ROCIO RIBAS 

REQUERIDO: MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA ME - ME 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. PRELIMINAR NECESSIDADE DE PERÍCIA E 

PROVAS No que tange à incompetência em razão da matéria pela 

necessidade de realização de perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da 

lide. Relativa às provas, a inversão do ônus probante é medida de rigor, 

sendo certo que o reclamante deve trazer indícios de provas em suas 

alegações. Conforme o princípio da informalidade que norteia os juizados, 

as provas acostadas são válidas. Rejeitadas as preliminares, passo ao 

exame de MÉRITO. Revelia da reclamada. Os pedidos do autor são 

procedentes. Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais 

promovida por Ildenedes Rocio Ribas em face de Madefing Comércio de 

Portas e Portais Ltda ME requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada a restituir o valor da compra de uma PORTA MACIÇA de 2.10 x 

1.50, no valor de R$ 3.307,00 (três mil trezentos e sete reais) e os 

quadros de janelas no valor de R$ 1.231,20 (Um mil duzentos e trinta e um 

reais e vinte centavos), devido a defeito no produto, assim como requer 

danos morais pelo transtorno sofrido. A reclamada por seu turno, alega 

que os defeitos se deram por culpa exclusiva da reclamante, sendo que 

não utilizou os produtos devidamente. Inicialmente, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 
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6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Compulsando os autos 

verifico que a reclamada compareceu à audiência de conciliação e 

solicitou prazo de 05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento e 

carta de preposição, prazo concedido conforme ata do dia 01 de Agosto 

de 2017. A reclamada não juntou carta de preposição, procuração, 

substabelecimento e contrato social, sendo certo que a decretação de sua 

revelia é medida de rigor. A turma recursal definiu caso similar: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1ª 

Turma Recursal Temporária Processo nº 0010452-28.2015.811.0013 

(8010452-95.2015.811.0010) Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara 

Recorrente: Leonardo Cecato Vera e Cia Ltda ME- Prepara Cursos 

Profissionalizantes Recorrido: Kenia Ribeiro Gomes EMENTA RECURSO 

INOMINADO. REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE CARTA DE 

PREPOSIÇÃO E CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Parte requerida que além de 

não ter apresentado carta de preposição na audiência de conciliação, 

também não apresentou contra social, vindo a fazê-lo somente nas razões 

recursais. Revelia corretamente estabelecida. Recurso não provido. 

RELATÓRIO Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual a 

requerente sustenta falha na prestação do serviço contratado com a 

requerida, razão pela qual pugna pela indenização por dano morais em 

razão dos transtornos sofridos, bem como ressarcimento das 05 (cinco) 

últimas parcelas pagas. A requerida compareceu à audiência de 

conciliação sem apresentar carta de preposição e documentos 

constitutivos da empresa. Sobreveio sentença que decretou a revelia da 

empresa requerida e julgou procedentes os pedidos da inicial. A requerida 

interpôs recurso inominado pleiteando o afastamento da revelia, alegando 

que a audiência estava marcada para às 8h 45min, todavia iniciou às 

8h:30min momento em que ainda não estava com o documentos 

constitutivos da empresa. Ao final pugna pela remessa do feito à vara de 

origem para designação de nova audiência de conciliação. Foram 

apresentadas contrarrazões. Em síntese, eis o relatório. VOTO Egrégia 

Turma: No caso em apreço percebe-se que a empresa 

requerida/recorrente compareceu à audiência de conciliação sem carta de 

preposição e sem os documentos constitutivos. Assim tendo em vista que 

os documentos não foram apresentados antes da prolação da sentença, 

agiu corretamente o douto magistrado a quo ao decretar a revelia da ora 

recorrente. A recorrente arguiu cerceamento de defesa, uma vez que a 

audiência iniciou 15 minutos antes do previsto, momento em que seu 

advogado ainda aguardava a chegada dos documentos. Todavia, tal 

alegação não se sustenta, pois poderia a requerida anexar os 

documentos aos atos após a realização da audiência, todavia, somente o 

fez quando da apresentação das razões recursais. Os efeitos da revelia 

somente deixam de incidir quanto à matéria fática se houver nos autos 

elementos aptos a infirmar as alegações do reclamante, o que não ocorreu 

no caso em análise. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. NELSON 

DORIGATTI Juiz de Direito - Relator (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 104522820158110013/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

13/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016)Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Diz o enunciado do 99 

do Fonaje que o preposto que compareça sem carta de preposição 

obriga-se a apresentá-la, no prazo que for assinado, para a validade de 

eventual acordo, sendo que a inexistência de acordo opera, de plano, os 

efeitos da revelia. Por sua vez, a Lei n. 9.099/95 no seu artigo 20 registra 

que: Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. Nada há na convicção deste juízo que justifique a não aplicação do 

dispositivo legal acima mencionado, tendo em vista que a contestação 

apresentada limita-se a arguir que a autora tem culpa exclusiva sobre o 

defeito apresentado, e no mérito negar a ocorrência do dano moral, sem, 

contudo juntar aos autos qualquer prova. A reclamante comprou o 

produto, utilizou por dois meses e já se viu obrigada a solicitar reparação, 

porém, a desídia da empresa é nítida, pois não enviou nem preposto para 

verificar a situação alegada pela consumidora. Nesse sentido, se define 

fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. Em resumo, é aquele que tem como 

atividade habitual o fornecimento de produtos e serviços. Com efeito, pela 

análise documental trazida aos autos, é possivelmente perceber a má-fé 

da reclamada em negar, peremptoriamente, o reparo do bem no prazo 

legal, em que pese ter ciência inequívoca da obrigação assumida. 

Ademais, diversas foram às tentativas da reclamante em ver solucionado 

o seu problema, entretanto, como pólo mais forte, a reclamada se negou a 

prestar tal auxílio ignorando as regras consumeiristas e causando ao 

autor profundo dissabor. Vender produto e negar o reparo quando 

determinado pela lei ofende a disposição do artigo 51, inciso XV, do CDC 

devendo à fornecedora, para tanto, ser repreendida. Todo esse desgaste 

suportado pelo reclamante, até o dia de hoje, vem corroborar o descaso 

pelo qual a reclamada se utiliza para se relacionar com seus 

consumidores. Sendo assim, agiu a reclamada de má-fé, em nítida conduta 

ilícita e contrária ao ideais principiológicos do CDC. No tocante ao dano 

moral, este surge no instante em que o ser humano suporta um 

constrangimento que não lhe era exigível razão pela qual absorve a dor 

interna desnecessariamente. O simples desgosto em razão de 

acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância interna ou externa, 

não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano moral é o 

prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, 

mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define: 

“um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito 

Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São 

Paulo). Neste diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento 

incompatível da reclamada em negar, peremptoriamente, o reparo do bem 

defeituoso. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência: COMPRA E 

VENDA - GUARDA-ROUPAS ENTREGUE COM ESPELHO QUEBRADO - 

DEFEITO NÃO SANADO - DANO MORAL CONFIGURADO, MAS 

MAJORADO DE R$800,00 PARA R$2.000,00 - OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

VALOR DA ASTREINTE FIXADO COM PROPORCIONALIDADE - VALOR DO 

ESPELHO A SER REPARADO INFERIOR AO VALOR DE TODO O 

GUARDA-ROUPAS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. V O T O O dano 

moral, configurado na forma da sentença, deve ser majorado para 

R$2.000,00 por se mostrar mais compatível à lesão. Quanto à astreinte, 

visa assegurar o cumprimento da obrigação de reparar espelho de 

guarda-roupa cujo valor é, por se tratar de mera parte do todo, inferior ao 

seu valor de compra. Logo, foi fixado com proporcionalidade. Isto posto, 

voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para majorar a 

indenização por dano moral para R$2.000,00, atualizados a contar deste 

julgamento, por se mostrar mais compatível à lesão. Rio de Janeiro, 4 de 

julho de 2013. JOÃO LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA JUIZ RELATOR 

(TJ-RJ - RI: 00048657720128190087 RJ 0004865-77.2012.8.19.0087, 

Relator: JOAO LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA, Quarta Turma Recursal, 

Data de Publicação: 20/08/2013 13:15) Assim comprovado o 

comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

levando-se em conta a extensão do dano e as condições financeiras da 

reclamante e da reclamada.. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o 

caráter repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer 

outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. Quanto ao pedido 

de substituição dos produtos, de rigor a procedência da restituição do 

valor pago pelo produto, na quantia de R$4.538,20 reais (quatro mil, 

quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos), conforme nota fiscal 

acostada ao processo (NF n° 000.000.258), devendo a reclamada retirar 

os produtos defeituosos juntos a reclamante. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, declaro a revelia da reclamada e com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) – (09/08/2016) CONDENAR a 
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parte a restituir o valor dos produtos porta maciça de 2.10 x 1.50, no valor 

de R$ 3.307,00 (três mil trezentos e sete reais) e os quadros de janelas no 

valor de R$ 1.231,20 (Um mil duzentos e trinta e um reais e vinte 

centavos), corrigidos monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem 

como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

data do efetivo desembolso (09/08/2016) (súmula 43 do STJ), bem como a 

retirar os produtos defeituosos da reclamante, após o pagamento. Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-72.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000004-72.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Passo ao exame de MÉRITO. Os pedidos do autor procedem em 

parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos materiais e morais, em síntese, aduziu o 

proponente ADRIANE PEREIRA DA SILVA alega desconhecer a restrição 

em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor 

de R$ 58,20 (cinquenta e oito reais e vinte centavos), inscrita em 04/05/16. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. O documento deveria ter acompanhado a 

contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) – 

(04/05/2016). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 

58,20 (cinquenta e oito reais e vinte centavos), inscrita em 04/05/16, 

discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 
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(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-07.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSILA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000073-07.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JESSILA DA GUIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos em sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora 

acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES No que tange à incompetência em razão 

da matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, rejeito-a, 

uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide. Não merece acolhida a alegação de falta de pretensão 

resistida para ajuizamento da demanda, pois a postulação foi instruída com 

documentos hábeis ao deslinde da causa. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos 

materiais e morais promovida Jessila da Guia em face de Banco 

Bradescard S.A. Em apertada síntese, afirma o requerente que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, menciona 

que quitou todas as obrigações referente a relação jurídica com a 

empresa reclamada, razão pela qual tais valores são indevidos. Diante 

disso, ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização moral. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos telas sistêmicas da contratação. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida procedeu da utilização dos serviços da parte reclamada. A 

reclamante acosta comprovantes de pagamentos ilegíveis e somente após 

a juntada do contrato. Insta salientar, que a reclamante contratou 

pessoalmente cartão de crédito e realizou compras junto a C&A e Comper, 

que conforme se denota nas faturas anexadas a contestação que a 

reclamante realizou compras e não adimpliu com suas obrigações. A 

reclamante tem um saldo devedor acumulado no cartão de crédito 

CompCard Mastercard Nacional 5274.6200.2262.0010, com data de 

vencimento 03/2018. Desta forma, restando comprovada a existência de 

relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano 

moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável 

a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que 

se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando 

em consideração os documentos juntados a defesa que indicam valores 

não pagos, necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do 

nome da parte Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. 

Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-92.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA SOUZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000617-92.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ANALIA SOUZA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos em sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

RETIFICAÇÃO O Banco CBSS S.A, é uma instituição financeira fundada em 

01/05/2014, que passou a ser responsável pela administração dos 

contratos originários das empresas IBICARD e IBICRED, e também de parte 

da carteira de empréstimos do Banco Bradescard S.A, dessa feita, acolho 

o pedido para retificar o polo passivo da demanda para constar Banco 

CBSS S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 27.098.060/0001-45. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do autor 

são improcedentes, litigância de má fé. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais 

promovida por Analia Souza de Jesus em face de Banco Bradescard S.A. 

Em síntese, aduziu o proponente que sofreu constrangimento ao tentar 

efetuar compras no comércio local, informa que foi inserido em seu 

cadastro uma dívida no valor de R$ 214,47 (duzentos e quatorze e 

quarenta e sete centavos), disponibilizado em 17/07/2014. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos contrato 

firmado entre as partes, digitalização colorida do documento da autora, 

laudo pericial, foto da parte no banco, documentos do contrato. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a 

relação contratual, a parte adquiriu e utilizou o cartão de crédito, por fim, 

verifico que o cadastro contém dados confidenciais que somente 

poderiam ser fornecidos pela reclamante. Frisa-se alguns pontos: - 

Contrato firmado em 24/05/2014 e assinatura similar; - Proposta de adesão 

consta dados pessoais como tipo de residência (casa própria), Renda 

(R$360,00), tempo de serviço, dentre outros; - O documento oficial 

digitalizado pela empresa em 2014 está legível e é o mesmo acostado a 

exordial (Doc. Origem Certidão de Nascimento Livro 05, Folhas 129, Termo 

1133, Cidade de Poxoréu); - Juntadas faturas do cartão 

0004283041094411018; - Certidão de regularidade do RG e CPF da parte, 

sem notícias de furto; Desta forma, restando comprovada a existência de 

relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Frisa-se que a parte reclamante NÃO impugnou a 

documentação juntada pela defesa da reclamada. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte alega 

inexistência de relação contratual sendo que contratou diretamente a 

reclamada, realizando compras, portanto litiga de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito, vejamos enunciado do Fonaje: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante 

de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Outrossim, DETERMINO a retificação para constar no polo passivo da 

demanda o Banco CBSS S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 

27.098.060/0001-45, excluindo o Banco Bradescard S.A. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAOZITO SILVA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000445-53.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOAOZITO SILVA DA GUIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por Joaozito Silva da 

Guia em face de Banco Bradescard, diante de suposto lançamento 

indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento e 

decido. Aduz a parte reclamante que não manteve relação jurídica com a 

parte reclamada, portanto, a negativação de seu nome é indevida. Por 

outro lado, o demandado anexa aos autos cópia de documentos de 

negociação com o requerente, com assinatura semelhante à assinatura 
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dos documentos da parte autora. No caso, de um lado a parte reclamante 

alega não possuir relação jurídica com o reclamado, que, por sua vez, 

anexa cópia da proposta de adesão, com assinatura semelhante à 

assinatura do reclamante, o que demonstra a necessidade de perícia 

grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura da parte autora. 

A competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a 

preliminar de incompetência suscitada pela parte, para declarar a 

incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o 

feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

Dezembro de 2017. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-62.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR FRAGA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010303-62.2012.8.11.0024 REQUERENTE: ALTAMIR FRAGA ALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. Inexistindo 

questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

reclamada realizou pagamento, a promovente concordou nos termos da 

petição ID 6753975 e solicitou a extinção do feito (Alvará Eletrônico 

326634-6 / 2017). Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ________________________________________ APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do 

Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, 

Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de 

P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-77.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR FRAGA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010302-77.2012.8.11.0024 REQUERENTE: ALTAMIR FRAGA ALVES 

REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. Inexistindo 

questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

reclamada realizou pagamento, a promovente concordou nos termos da 

pet ição ID 10182546 e sol ic i tou a ext inção do fe i to 

(ALVARA-8010302772012). Sobre o tema existem inúmeros julgados no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 
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contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ________________________________________ APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do 

Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, 

Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de 

P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010438-45.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DAVID SANTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIP - LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

HAJIMY CLAUDIA WADA DA SILVA OAB - MT0015517A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010438-45.2010.8.11.0024 REQUERENTE: GERALDO DAVID SANTANA 

SILVA REQUERIDO: TRIP - LINHAS AEREAS S/A Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A reclamada realizou pagamento, a promovente 

concordou e recebeu os valores através de Alvará Judicial n° 

102055-2/2014 . Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ________________________________________ APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do 

Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, 

Publicado no DJE 07/06/2017) Insta salientar, que há nos autos decisão 

determinando o arquivamento do feito, assim como fica consignado que 

não há valores pendentes no processo. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de 

P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010400-96.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILARINA SOUZA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

CARLOS ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT0006894A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010400-96.2011.8.11.0024 EXEQUENTE: ILARINA SOUZA BEZERRA 

EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção 

é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou 

pagamento do valor residual da condenação, o promovente foi intimado a 

se manifestar, todavia se quedou inerte ao chamado judicial. Sobre o tema 

existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 
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extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) Insta salientar, que a tentativa de bloqueio Bacen Jud do valor 

residual foi negativa (ID 8014659). No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de 

P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010464-04.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DERGAN ANTONIO BARACAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010464-04.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: DERGAN ANTONIO BARACAT 

EXECUTADO: JOAO ALVES DA CRUZ Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Insta salientar, 

que foi expedida intimação para o reclamante se manifestar (ID 10712690 

), todavia, o autor se manteve inerte conforme certidão inserida nos autos: 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

Promovente apesar de devidamente intimado por meio de seu advogado. 

Chapada dos Guimarães, 14 de dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES 

GOBBI Gestor(a) Judiciário(a) Trata-se de acordo realizado através de 

mediação descumprido, porém se torna impossível decidir nos autos por 

falta de manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que desde 

2015 o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, 

com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, 

opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão 

do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-68.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JOVINO DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA OAB - MT16779 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCILANE MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010085-68.2011.8.11.0024 REQUERENTE: MAURO JOVINO DA COSTA - 

ME REQUERIDO: ALCILANE MONTEIRO DA SILVA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Insta salientar, que foi expedida intimação para o reclamante se manifestar 

(ID 10753161), todavia, o autor se manteve inerte conforme certidão 

inserida nos autos: Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) Promovente, apesar de devidamente intimado por meio 

de seu advogado. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de dezembro de 2017. 

LUCIANA MARQUES GOBBI Gestor(a) Judiciário(a) Trata-se de ação de 

cobrança de serviços de transporte escolar, porém se torna impossível 

decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que desde 2015 o feito encontra-se paralisado em cartório, 

sem qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código 

de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-56.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CUNHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010025-56.2015.8.11.0024 REQUERENTE: WESLEY CUNHA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. Inexistindo 

questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra 
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satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

parte autora levantou a integralidade da execução através do Alvará n° 

249204-0/2016, posteriormente as partes foram intimadas a se 

manifestarem e se mantiveram inertes, dando por encerrado o 

cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ________________________________________ APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do 

Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, 

Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de 

P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010561-67.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DA SILVA SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010561-67.2015.8.11.0024 REQUERENTE: VAGNER DA SILVA SURUBI 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para efetuar a apresentação do comprovante de 

endereço, nos seguintes termos: Vistos etc. CONVERTO o julgamento em 

diligência. Compulsando os autos se denota que a inicial foi protocolada 

sem comprovante de endereço atualizado no nome da parte Reclamante. 

Insta salientar, que a parte reclamante mesmo intimada pelo juízo 

apresenta novamente comprovante de endereço em nome de terceiros. 

Posto isso, nos termos do artigo 321, do CPC, converto o julgamento em 

diligência e determino a intimação do requerente para emendar a petição 

inicial, sob pena de extinção processual. O promovente não acostou aos 

autos o documento solicitado, portanto o autor NÃO atendeu ao chamado 

judicial. Desta forma, não há motivos para que este processo continue 

tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em 

seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto 

posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de 

P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010647-38.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010647-38.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade da 

execução através do Alvará n° Alvará Eletrônico N° 359416-5/2017, 

posteriormente as partes foram intimadas a se manifestarem e se 

mantiveram inertes (ID n° 10881200 e 10881199), dando por encerrada a 

execução. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 
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devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010476-81.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BEZERRA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010476-81.2015.8.11.0024 REQUERENTE: DAVI BEZERRA DE MEDEIROS 

REQUERIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise do MÉRITO. Antecipo 

o mérito. Declaro a revelia da parte reclamada. Compulsando os autos 

verifico que conforme termo de audiência de conciliação a Reclamada 

compareceu ao ato, todavia não apresentou contestação, seguindo a 

inteligência da sumula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se 

impõe: SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial, 

confessando, portanto, a matéria fática, salvo se o contrário resultar da 

convicção do Juiz. A contestação é a peça de defesa onde o réu deve 

concentrar todos os seus argumentos e alegações, respondendo a todas 

as questões colocadas pelo autor na petição inicial. A revelia ocorre 

quando o réu não responde ao chamamento judicial, deixando de 

apresentar sua defesa no processo ou apresentando de forma 

intempestiva. Na verdade, além de configurada a revelia quando o réu 

deixa transcorrer o prazo para contestar, não apresentando resposta, 

parcelas relevantes da doutrina e da jurisprudência entendem que também 

ocorre a revelia quando a contestação é apresentada depois do prazo 

legal. O réu compareceu em audiência na data de 22/09/2015, desse 

modo, ficou intimado a apresentar a contestação no prazo de 05 dias, 

porém o prazo correu sem manifestação: Observação: Certifico e dou fé 

que decorreu o prazo para o promovido Agiplan Financeira S.A. 

apresentar contestação. O fato de o réu ficar inativo no processo 

acarretará sua revelia, a revelia se constitui, precisamente, na ausência 

de participação do requerido no processo, o que acarretará a esse sujeito 

severas consequências quanto a seus direitos processuais. Pois bem. No 

caso em comento, alega o Reclamante que emprestou R$3.200,00 (três mil 

e duzentos reais) , cujo valor seria pago em 12 parcelas de R$613,72 

(seiscentos e treze reais e setenta e dois centavos), informa que realizou 

o pagamento de 04 (quatro) parcelas e se manteve inadimplente das 

demais. Aduz que com o passar do tempo, sem sua autorização, a parte 

reclamada realizou descontos na sua conta poupança vinculada à caixa 

econômica, conta que recebe benefícios, fato esse que causou grandes 

transtornos a sua vida financeira. A reclamada se quedou inerte ao 

chamado judicial demonstrando nítido descaso. Ademais, verifico que os 

documentos carreados aos autos são suficientes para um decreto 

condenatório favorável à parte autora. Incumbe ao requerente comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito, foram juntados comprovantes de 

descontos na conta poupança, alegando a parte que foi sem sua 

autorização, caberia ao réu trazer prova de seu consentimento, todavia, 

nada alegou sobre a questão. O autor solicita indenização e que seja 

reconhecida a quitação do contrato de empréstimo firmado entre as 

partes, porém, apesar da revelia apenas cabe na presente discussão o 

impedimento dos descontos não autorizados pelo autor, sobre o tema 

colaciono: Processo07013947320168070000 0701394-73.2016.8.07.0000 
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RelatorCARLOS RODRIGUES Ementa AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS NA CONTA-POUPANÇA. EMPRÉSTIMOS 

VOLUNTÁRIOS. PROIBIÇÃO. PRINCÍPIO DIGNIDADE HUMANA. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. A liberdade contratual não encontra caráter absoluto, 

devendo ser preservado o atendimento das necessidades básicas de 

sustento do indivíduo e de sua família. 2. A proibição de descontar valores 

da conta-poupança não afeta a livre pactuação do empréstimo celebrado 

entre as partes no que concerne aos demais aspectos da avença, 

permanecendo hígida a obrigação em pagar o montante pactuado, sendo 

que a proibição dos descontos na conta-poupança não possui o condão 

de suspender eventual mora sua. 3. Recurso conhecido e provido. A parte 

assume que realizou o empréstimo, assim como esclarece que estava 

inadimplente, portanto, os descontos indevidos devem ser impedidos, 

porém o impedimento não possui condão de cancelar eventual mora. O 

impedimento de se adentrar a poupança é extensivo até para o judiciário, 

sendo certo que a empresa não pode adentrar ao patrimônio do 

reclamante sem sua expressa anuência, essa invasão gera danos que 

devem ser reparados. Referente à indenização devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, declaro a revelia da 

promovida, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do primeiro 

desconto na conta poupança do autor (evento danoso - súmula 54 STJ). 

DETERMINO que a reclamada se abstenha de efetuar o desconto na conta 

poupança do autor. RATIFICO a tutela deferida no ID n° 1159732. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito ANEXOS: PROJUDI - Processo Nº: 
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Inicial Ass.: LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Data inclusão: 14/07/2015 

18:21 AÇÃO DAVI BEZERRA X AGIPLAN.pdf Petição Inicial Ass.: LUCIANA 

MARQUES GOBBI ROZIN Data inclusão: 14/07/2015 18:21 DOCUMENTOS 
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-42.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR MARTINS DE FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MA PUBLICAÇÕES ON LINE EIRELI EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA MARIA GOMES OAB - SP0127349A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010552-42.2014.8.11.0024 REQUERENTE: ODENIR MARTINS DE 

FIGUEREDO REQUERIDO: MA PUBLICAÇÕES ON LINE EIRELI EPP Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. ADMISSIBILIDADE Da 

admissibilidade da empresa pleitear em juízo está estabelecida na Lei nº 

9.099/95 em seu artigo 8° conforme redação abaixo: § 1o Somente serão 

admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: II - as pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 

de dezembro de 2006; A parte é empresa cadastrada no sítio da Receita 

Federal que possui atividade comercial de Pousada e como empresário 

individual, fica evidenciado que não há vícios quanto a Microempresa 

configurar como parte reclamante no polo ativo da demanda. PRELIMINAR 

– DO FORO Apesar da alegação da reclamada, não restam dúvidas de 

que se a lei confere a prerrogativa de o consumidor ingressar com a ação 

judicial em face do fornecedor no foro de seu domicílio, quando a ação é 

contraposta, o fornecedor tem a obrigação de propor a demanda no foro 

do domicílio do consumidor, já que, se assim não fosse, estar-se-ia 

violando o próprio sistema amplo de proteção, além da própria lógica 

normativa de facilitação da defesa consumerista, consoante artigo 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Rejeitada a preliminar. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

procedentes em parte. Considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais proposta promovida por Odenir 

Martins de Figueiredo em face de MA Puglicações On line Eireli - EPP 

requerendo, em síntese, a condenação da reclamada a restituir o valor R$ 

527,12 (quinhentos e vinte e sete reais e doze centavos), a rescindir o 

contrato e pagar indenização por danos causados referente a 

propaganda enganosa. Em síntese, informa que na data de 25 de 

Novembro de 2014 recebeu uma ligação informando que iria oferecer um 

exemplar de lista telefônica de forma gratuita, relatando que necessitava 

dos dados da pousada para envio. O atendente informou que a parte 

poderia expandir o alcance de sua publicidade e forneceu de forma 

gratuita a veiculação do estabelecimento, encaminhou contrato a parte 

com uma cláusula de valores referente à 12 (doze) parcelas a serem 

pagas mensalmente consistentes no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e 

noventa e nove reais), indagado sobre a cláusula foi informado que seria 

invalidada. Após, a empresa começou a cobrar as parcelas e a parte 

efetuou um pagamento no valor de R$ 527,12 (quinhentos e vinte e sete 

reais e doze centavos) com juros de atraso. O reclamante ao questionar 

os prepostos ainda foi tratado de forma vexatória, o atendente falou que 

deveria fechar seu estabelecimento caso não tivesse o dinheiro. A 

empresa reclamada nega as disposições, informa que cancelou as 

cobranças conforme determinação judicial (tutela antecipada deferida), 

assim como cancelou os boletos, reafirma os termos do contrato e informa 

que todos os detalhes foram devidamente esclarecidos a parte. Pois bem. 

Em que pese as alegações da reclamada e o contrato que consta o valor 

pactuado, verifico na documentação acostada aos autos e em pesquisa 

constato que a conduta é prática recorrente da empresa, vejamos: 

Reclamação: RECIFE – PE - 21/10/2015: Recebemos no dia 18/09/2015, 

uma ligação da MA Publicações, foi assim que se identificaram, para 

oferecer um serviço de divulgação online da nossa empresa. Passamos 

alguns dados para cadastro como nome, endereço, telefone e depois nos 

enviaram por e-mail uma folha com as informações que passamos, 

preenchidas a mão e com as cláusulas da prestação de serviço 

impressas, para que fosse assinada e devolvida. Assinamos e 

devolvemos por imagem escaneada. Alguns dias depois nos ligam 

cobrando o pagamento do boleto, supostamente vencido.Informamos que 

não haviamos recebido nenhum boleto e solicitam que o pagamento seja 

feito por depósito bancário. [1] Reclamação: RECIFE – PE - 28/06/2016: No 

dia 17/06/2016 uma pessoa que atua na minha empresa recebeu uma 

ligação, de uma representante da Ma Publicaçoes, oferecendo uma lista 

telefônica gratuita, sendo que a mesma, informou que não haveria nenhum 

um ônus, e que para isso seria necessário preencher e carimbar o 

formulário que ela enviaria e disse ainda que estes custos já eram pagos 

em taxas de linhas telefônicas, assim o formulário que a mesma enviou já 

estava preenchido com a letra dela, só faltando ele assinar, e no momento 

do recebimento do email o meu colaborador relatou que, recebeu 

automaticamente a ligação da mesma para a confirmação do recebimento 

do email, e ele confirmou q sim.[2] Reclamação: NOVA IGUAÇU – RJ – 

25/10/2016 - Dia 29/9 recebemos uma ligação aqui na empresa que 

trabalho com uma atendente que se identificou como representante da MA 

Publicações que seria e empresa que atualiza e adita as listas telefônicas 

dizendo que meu cadastro estava desatualizado e queria os dados para 

atualizar somente. Fui enfático ao perguntar se nao haveria custo neste 

serviço e a mesma afirmou que nao haveria. Pediu somente para por o 

nome e vistar um documento previamente preenchido por ela. [3] 

Reclamação: BELO HORIZONTE – MG – 25/04/2017 - Recebi uma ligação 

pedindo pra atualizar os dados da empresa para um catalogo. Me 

disseram que grátis e era apenas atualização. Me disseram que enviaram 

por email um formulário com o numero de protocolo. Quando abri o anexo 

vi que eram um contrato de valor exorbitante para um anuncio. Tento ligar 

para os telefones que acho na internet e ate mesmo no telefone concedido 

no contrato. Preciso encerrar isso. Nao tenho autorização para assinar 

nada empresa. Preciso que isso se resolva. [4] Evidente, pela 

documentação juntada e por simples pesquisa em nome da empresa que a 

prática é comum, realizada para lubrificar o consumidor. Em que pese à 

alegação da reclamada acerca da inexistência de dano moral, porquanto 

não haveria responsabilidade de sua parte, tal fato não se condiz com a 

realidade do artigo 19, do CDC. Nesse sentido, dispõe o artigo 3° da lei n° 

8.078/1990 que define fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Em resumo, é 

aquele que tem como atividade habitual o fornecimento de produtos e 

serviços. A legislação protege o consumidor de qualquer abuso que 

intente o fornecedor praticar, tendo por finalidade principal harmonizar os 

interesses contrapostos, preservando as atividades produtivas e 

protegendo aquele de eventuais abusos. Ficam, assim, limitadas certas 

práticas, havidas por abusivas, mesmo que previstas contratualmente, e 

que importem lesão a interesses dos consumidores. E isso tudo ocorre, 

em face do reconhecimento, expressamente contido no CDC, de que o 

consumidor detém evidente posição de desvantagem, perante os 

complexos empresariais que movimentam a atividade econômica. Entre 

essas práticas, em atenção ao direito à informação, o codex consumerista 

veda, em seu artigo 37, a veiculação de publicidade enganosa, ou seja, 

aquela capaz de induzir o consumidor a erro, em virtude da omissão ou da 

falsa informação acerca das características do produto, do serviço 

contratado ou da venda em si. Luiz Antônio Rizzato Nunes, "In Curso de 

Direito do Consumidor, São Paulo: Saraiva, 2005, 2ª ed., modificada e 

atualizada, p. 467, situa, com clareza, em que consiste a propaganda 

enganosa, vejamos: Diz a lei que é enganosa qualquer modalidade de 

informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente 

falsa, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, das 

características, da qualidade, da quantidade, das propriedades, da origem, 

do preço e de quaisquer dados a respeito dos produtos e serviços 

oferecidos. Logo, o efeito da publicidade enganosa é induzir o consumidor 
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a acreditar em alguma coisa que não corresponda à realidade do produto 

ou serviço em si, ou relativamente a seu preço e forma de pagamento ou, 

ainda, a sua garantia, etc. Cláudia Lima Marques, In Contratos no Código 

de Defesa do Consumidor, São Paulo: RT, 2002, 4.ed., p. 676 , identifica, 

com precisão, a publicidade enganosa: A característica principal da 

publicidade enganosa, segundo o CDC, é ser suscetível de induzir ao erro 

o consumidor, mesmo através de suas omissões. A interpretação dessa 

norma deve ser necessariamente ampla, uma vez que erro é a falsa 

noção da realidade, falsa noção esta potencial formada na mente do 

consumidor por ação da publicidade. Parâmetro para determinar se a 

publicidade é ou não enganosa deveria ser o observador menos atento, 

pois este representa uma parte não negligenciável dos consumidores e, 

principalmente, telespectadores. A propaganda é falseada ou, no mínimo, 

omissa, induzindo o consumidor a erro. Neste caso, consoante se extrai 

dos documentos juntados aos autos, houve omissão de informação 

quanto ao serviço oferecido pelas requeridas, referente a contratação de 

serviços de publicidade, na verdade fica evidente a ARTIMANHA dos 

prepostos para induzir os consumidores a assinarem o contrato e 

devolver, para depois cobrar pelos serviços que foram “falsamente” 

contratados. Em regra, não se pode admitir que fornecedores veiculem 

propagandas ostensivas para induzirem o consumidor a transmitir 

informações pessoais com promessa de que eventualmente, ganharia uma 

lista telefônica, essa possibilidade é inverídica e serve para camuflar a 

contratação de serviços. Assim, configurada a conduta ilícita da ré, o 

dano causado ao autor, assim como a restituição do valor pago de R$ 

527,12 (quinhentos e vinte e sete reais e doze centavos) de forma 

dobrada é medida de rigor, conforme se denota as cobranças são 

indevidas, dessa feita aplica-se o artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor. Cabível a indenização por danos morais nessa relação 

jurídica consumerista, em que a responsabilidade é objetiva. Se de um lado 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Sobre o tema o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou: Súmula: 227 A pessoa jurídica pode 

sofrer dano moral. Rotineiramente são proferidos julgados nesse sentido; 

TJ-DF - 20150110915275 0027281-34.2015.8.07.0001 (TJ-DF) Data de 

publicação: 11/04/2017 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE 

DANOS. CONTRATO TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO. I. A pessoa 

jurídica pode ser compensada por dano moral se houver lesão na honra 

objetiva, pois a honra subjetiva é conceito aplicável apenas à pessoa 

natural. II. Responde a empresa de telefonia pelos danos morais causados 

em decorrência da inscrição do nome da pessoa jurídica no cadastro de 

inadimplentes por prestação já paga, devendo o arbitramento da 

compensação por dano moral ser orientado pelo critério de razoabilidade e 

de justa reparação. III. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se 

parcial provimento ao recurso da ré. TJ-MG - Apelação Cível AC 

10079120434596001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 30/11/2016 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - PESSOA 

JURÍDICA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO - REFORMA PARCIAL. 1. Ao proceder à negativação 

indevida, a instituição financeira violou o patrimônio moral da pessoa 

jurídica autora, lesando sua reputação e sua credibilidade. 2. A 

quantificação do dano moral deve obedecer aos princípios de moderação 

e razoabilidade, a fim de que o instituto não seja desvirtuado de seus reais 

objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento ilícito. TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70074323643 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

17/08/2017 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A caracterização de dano moral à pessoa jurídica requisita 

prova de ofensa à honra objetiva, mas a inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que comprovada à 

inscrição irregular se impõe reparação por dano moral. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074323643, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

10/08/2017). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (10/12/2014), súmula 54 

STJ. CONDENAR a reclamada a restituir o valor de $ 1.054,27 (mil e 

cinquenta e quatro reais, vinte sete centavos) – já calculado em dobro nos 

termos do artigo 42 do CDC, e que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso (10/12/2014), 

súmula 43 do STJ. CONFIRMO a tutela deferida no ID n°1151246. 

DETERMINO o envio de ofício aos seguintes Órgãos para apuração da 

conduta da empresa: PROCON – MT e para Delegacia Especializada do 

Consumidor. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

J ú n i o r  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

https://www.reclameaqui.com.br/ma-publicacoes/tentativa-de_15092712/ 

[ 2 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

https://www.reclameaqui.com.br/ma-publicacoes/propaganda-enganosa -

e-cobranca-abusiva_FhyFPxIZQa-QLFm3/ [3] Disponível em: 

https://www.reclameaqui.com.br/ma-publicacoes/da-lista-telefonica-ligaca
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https://www.reclameaqui.com.br/ma-publicacoes/enganacao_-LNeVC-vHj
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000388-69.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: LUZINEIA BISPO DE SOUZA 

EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção 

é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 
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execução se encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou 

a integralidade da execução através do Alvará n° 369604-9 / 2017, dando 

por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 5 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000670-73.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JULIANO DE PINHO 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, a parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não 

acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR A reclamada Banco 

Bradesco Cartões S.A, alega falta de interesse de agir, em que pese à 

argumentação da reclamada no sentido de inexistir interesse processual, 

razão não lhe assiste. Com efeito, não há necessidade de se esgotar as 

instâncias administrativas para ver a sua pretensão satisfeita porquanto o 

legislador constituinte consagrou o princípio da universalidade da 

jurisdição, ou seja, afirmou que nenhuma lesão ou ameaça a direito 

poderia ficar excluída da apreciação do judiciário. Rejeitada a preliminar, 

passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor procedem em parte. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos materiais e morais, em síntese, aduziu o proponente JULIANO 

DE PINHO CARVALHO que desconhece a restrição em seu nome por uma 

suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 437,14 

(quatrocentos e trinta e sete reais e quatorze centavos), inscrita em 

16/09/2016. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. O documento deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 
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ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) 

(16/09/2016). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 

437,14 (quatrocentos e trinta e sete reais e quatorze centavos), inscrita 

em 16/09/2016; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante 

dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000659-44.2017.8.11.0024 REQUERENTE: OSEIAS NASCIMENTO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, a parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não 

acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Inexistindo preliminar, passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do 

autor procedem em parte. Declaro a revelia da promovida. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

materiais e morais, em síntese, aduziu o proponente OSEIAS NASCIMENTO 

DE SOUZA que desconhece a restrição em seu nome por uma suposta 

dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 977,51 (novecentos e 

setenta e sete reais e cinquenta e um centavos), disponibilizado em 

16/09/2017. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano Compulsando os autos verifico que a reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, muito embora tenha sido citada para o ato, 

apresentou apenas a defesa, razão pela qual entendo que a decretação 

da sua revelia no presente caso é medida de rigor. Restando 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Outrossim, não 

compareceu à audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria 

fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que 

lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz.” Cabe à parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, 

caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

com imediato julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – 

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 
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deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. O documento deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, declaro a revelia da 

reclamada, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) (16/09/2017). RECONHEÇO a inexigibilidade dos 

débitos no valor de R$ 977,51 (novecentos e setenta e sete reais e 

cinquenta e um centavos), disponibilizado em 16/09/2017; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da promovente. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-39.2017.8.11.0024
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THAMIRES NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000142-39.2017.8.11.0024 REQUERENTE: THAMIRES NASCIMENTO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante. Insta acrescentar, que a parte acosta cópia da carteira de 

trabalho, porém sem a digitalização da folha que faz menção de seus 

rendimentos mensais, aduz ser autônoma mas também não junta 

documentos que possibilitem a análise do pedido de gratuidade. Sobre o 

tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR A reclamada Banco Bradescard S.A, alega falta de 

interesse de agir, em que pese à argumentação da reclamada no sentido 

de inexistir interesse processual, razão não lhe assiste. Com efeito, não 

há necessidade de se esgotar as instâncias administrativas para ver a 

sua pretensão satisfeita porquanto o legislador constituinte consagrou o 

princípio da universalidade da jurisdição, ou seja, afirmou que nenhuma 

lesão ou ameaça a direito poderia ficar excluída da apreciação do 

judiciário. Rejeitada a preliminar, passo a análise de MÉRITO. Os pedidos 
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do autor procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais, em síntese, 

aduziu o proponente THAMIRES NASCIMENTO DA SILVA que desconhece 

a restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à 

requerida, no valor de R$ 98,28 (noventa e oito reais e vinte e oito 

centavos), inscrita em 26/02/2016. Contudo, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Saliento que as faturas acostadas por si só não comprovam 

a contratação realizada diretamente pela autora. O documento deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) 

(26/02/2016). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 

98,28 (noventa e oito reais e vinte e oito centavos), inscrita em 

26/02/2016; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000496-98.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIELE DA SILVA MARTINS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para efetuar a apresentação de documentos 

comprobatórios e emendar a inicial, nos seguintes termos: “...Desse modo, 

converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o demonstrativo de 

negativação emitido pelo órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC e 

SERASA), bem como emendar a inicial quanto ao valor de causa, sob 

pena de extinção processual.” O promovente não acostou aos autos o 

documento solicitado, portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial, 

senão vejamos: Certidão de Decurso de Prazo - Certifico que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação da parte promovente, apesar de devidamente intimada. 

Chapada dos Guimarães-MT, 18/12/2017. Luciana Marques Gobbi Rozin 

Gestor(a) Judiciário(a) Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 
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judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 

486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000427-66.2016.8.11.0024 REQUERENTE: DEONIZIO BISPO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, bem como a revelia da promovida. Desta forma, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído para julgamento. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O autor não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

A reclamada Banco do Brasil S.A, alega falta de interesse de agir, em que 

pese à argumentação da reclamada no sentido de inexistir interesse 

processual, razão não lhe assiste. Com efeito, não há necessidade de se 

esgotar as instâncias administrativas para ver a sua pretensão satisfeita 

porquanto o legislador constituinte consagrou o princípio da universalidade 

da jurisdição, ou seja, afirmou que nenhuma lesão ou ameaça a direito 

poderia ficar excluída da apreciação do judiciário. Rejeitada a preliminar, 

passo a análise de MÉRITO. Antecipo o mérito. Declaro a revelia. Trata-se 

de ação de declaratória de inexistência de débitos com pedido de 

indenização por danos morais e materiais promovida por DEONIZIO BISPO 

DA SILVA requerendo, em síntese, a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade de R$100,04 

(cem reais e quatro centavos) incluída nos órgãos de proteção ao crédito. 

Compulsando os autos verifico que a reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, muito embora tenha sido citada pessoalmente 

para o ato, todavia apresentou contestação, apesar da apresentação da 

defesa entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 

9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte Reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. O 

Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, têm a 

seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Devemos nos ater ao fato de que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas deve-se 

ao princípio maior dos sistemas dos Juizados Especiais, que é a tentativa 

de conciliação entre os litigantes. Em se tratando de causa que versa 

sobre direitos patrimoniais e, portanto, disponíveis, a ausência da parte 

requerida à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento conduz aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de 

veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A reclamada apresenta 

defesa informando que o débito refere-se a cartão de crédito OUROCARD 

MASTERCARD, contrato: 41971157, vinculado à conta corrente do autor, 

aberta no ano de 2003, assim como acosta inúmeros documentos: - Lista 

de transações do cartão de crédito; - Contrato assinado; - Proposta de 

abertura de conta assinada; - Digitalização de documentos pessoais; - 

Comprovante de rendimentos apresentado a época da contratação; - 

Declaração de retirada de cartão, dentre outros. É importante frisar que a 

parte contratou o cartão de crédito, utilizou por lapso temporal extenso e 

ficou inadimplente gerando, portanto a cobrança. A parte autora não nega 

a relação contratual, porém deixa “vaga” a situação, dessa feita deveria 

provar a quitação de suas dívidas junto a instituição financeira. Destarte, 

apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. O promovente é detentor 

de conta corrente com cartão de crédito desde 2003, sendo que realizou 

diversos pagamentos a reclamada, conforme se denota foram emitidos 

cartões ao portador. Desta forma, restando comprovada a existência de 

relação contratual e a procedência da dívida, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados à defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. Sendo assim, ainda que o promovido seja revel 

na ação, tendo em vista a míngua dos elementos probantes, a ação deve 

ser julgada improcedente. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, declaro 
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a revelia da promovida e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a 

ausência de negativação indevida, bem como falta de comprovação do 

dano moral sofrido pela parte Reclamante. MODIFICO o valor da causa 

para R$1.000,00 (mil reais) nos termos da emenda. Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da promovente. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000558-07.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARIA RODRIGUES MEDEIROS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000558-07.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: WIMAQUINAS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: LUCIANA MARIA RODRIGUES 

MEDEIROS - ME Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para efetuar a apresentação de documentos 

comprobatórios e emendar a inicial, nos seguintes termos: “...Intime-se o 

promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial trazendo aos autos título certo, líquido e exigível - 

duplicata, conforme petição inicial - ou requerer a conversão da ação em 

cobrança, sob pena de indeferimento, sob pena de indeferimento da 

inicial.” O promovente não acostou aos autos o documento solicitado, 

portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial, senão vejamos: 

Certidão de Decurso de Prazo - Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

Promovente, apesar de devidamente intimado por meio de seu advogado. 

Chapada dos Guimarães/MT, 14 de dezembro de 2017. LUCIANA 

MARQUES GOBBI ROZIN Gestor(a) Judiciário(a) Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino 

pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000557-22.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO CAVALCANTI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000557-22.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: WIMAQUINAS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: JOSE FRANCISCO CAVALCANTI - 

ME Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo 

de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação 

citada alhures, nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para 

efetuar a apresentação de documentos comprobatórios e emendar a 

inicial, nos seguintes termos: “... Intime-se exequente, na pessoa de seu 

patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos o título certo, 

líquido e exigível – (duplicata) bem como o documento do art. 15, II, "b" da 

Lei nº 5474/68, ou requerer a conversão da ação em ação de cobrança, 

sob pena de indeferimento da inicial.” O promovente não acostou aos 

autos o documento solicitado, portanto o autor NÃO atendeu ao chamado 

judicial, senão vejamos: Certidão de Decurso de Prazo - Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) Promovente, apesar de devidamente intimado por meio 

de seu advogado. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de dezembro de 2017. 

LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor(a) Judiciário(a) Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino 

pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-33.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010022-33.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANO SOARES MARTINS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 
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condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O autor não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do 

autor são improcedentes. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização 

por danos materiais e morais promovida ADRIANO SOARES MARTINS em 

face de CLARO S.A, solicitando o cancelamento da dívida no valor de 

R$74,67 (setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), incluída 

junto aos órgãos protetivos desde a data de 13/09/2016. Alega a parte 

autora que no ano de 2012 contratou os serviços da reclamada, porém 

alega que nunca utilizou os serviços, sendo que em seguida cancelou. 

Esclareceu que firmou contrato com a ré, mas que não está inadimplente, 

questiona a procedência da dívida, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos telas 

sistêmicas da contratação. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida procedeu da utilização dos 

serviços da parte reclamada. O autor alega que nunca utilizou os serviços 

da reclamada nos seguintes termos: “A parte Requerente, no ano de 2012, 

contratou os serviços de telefonia junto à Requerida, no entanto, esta 

jamais procedeu com a disponibilização dos mesmos. Por consequência, a 

parte Requerente nunca utilizou os serviços contratados, já que a 

Requerida não os disponibilizou”. (trecho retirado da folha 02 da exordial) 

Em outro turno, a promovida alega que a parte utilizou o terminal telefônico 

65 99220 1424, realizando reiterados pagamento de 2012 a 2016, para 

corroborar com a afirmativa junta a defesa tela de processamento 

bancários com o detalhamento dos pagamento de 06/10/2014 a 

19/04/2016. Ressalto que verificando de forma minuciosa a documentação 

acostada a defesa concluo que o autor utilizou os serviços por um grande 

período, realizou pagamentos, ligações, enviou torpedos, não 

corroborando com suas alegações iniciais. TRECHO DEFESA: Data Hora 

Origem-Destino/Crédito/serviço Número Tipo de Ligação Saldo(R$) 29/05 

00:00:00 Plano de Dados 0,00 0,00 MT 635,180 00:00:3029/05 04:40:44 

6593018757 00:00:29 Local 0,00 13,35 Mato Grosso (Área 65)/MT 

00:00:5429/05 07:06:12 6592135903 00:00:51 Local 0,00 13,35 Mato 

Grosso (Área 65)/MT 00:01:3029/05 12:59:23 TRECHO DEFESA: 

19/05/2016 02/04/2016 01/05/2016 R$ 52,82 Individuais Bônus 600MB 

Controle - de 02/04/2016 a 13/04/2016 0,00 R$ Bônus 600MB Controle - de 

14/04/2016 a 18/04/2016 0,00 R$ Bônus 600MB Controle - de 19/04/2016 a 

01/05/2016 Desta forma, restando comprovada a utilização dos serviços, 

sem que o autor acoste o comprovante de pagamento de suas dívidas ou 

certidão de quitação, fica evidente sua inadimplência, desse modo, não há 

que se falar em negativação indevida. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, 

diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados a 

defesa que indicam valores não pagos, necessário o reconhecimento de 

legalidade na inclusão do nome da parte Reclamante no mencionado 

sistema de proteção ao crédito. Inexistem motivos que justifiquem o 

alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que a inclusão do 

nome foi devida inexistindo assim, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da promovente. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99538 Nr: 1851-11.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO IPANEMA LTDA - EPP, ACÁCIO 

DAMIÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida 

em benefício do credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo 

que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende 

os interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução. Se 

exitoso o bloqueio de importância, determino seja transferida para a conta 

depósitos judiciais, vinculando-a a este processo, com a lavratura do 

termo de penhora nos autos e sequente intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.

Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do seção art. 515 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Porventura restar inexitosa a restrição judicial, intime-se a parte exequente 

para manifestar o que for de seu interesse em 10 dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 42466 Nr: 3470-25.2006.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR PAULINO DOS SANTOS, ROSELEIDE PAULINO 

DOS SANTOS, MARIA NAZARÉ DOS SANTOS, LEIDE APARECIDA DOS 

SANTOS, JOSEFA DOS SANTOS MAIA, TEREZINHA DOS SANTOS LIMA, 

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS, BERNADETE PAULINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS (Espólio de)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT, HERLON GILSON MOREIRA COELHO - OAB:MT-4042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DONIZETH PEREIRA DE PAULA, para devolução 

dos autos nº 3470-25.2006.811.0009, Protocolo 42466, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 52922 Nr: 358-09.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.480, 

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Decisão preclusa de p. 146, frente e verso, a homologar os cálculos 

apresentados pela autarquia executada, que impugnou a execução e teve 

acolhida sua insurgência, quando foram invertidos os honorários 

sucumbenciais arbitrados no valor de R$ 3.000,00 nesta fase de 

cumprimento de sentença, destarte em favor do INSS, a serem glosados 

do respectivo valor correto devido à parte exequente, restou consignado.

No entanto, atravessada petição do INSS de p. 148, frente e verso, a 

requerer a execução da verba honorária em tela, que, por raciocínio 

indevido e fora dos parâmetros da decisão retromencionada, calculou em 

valor diverso do inicialmente arbitrado, com um rosário de providências a 

serem tomadas, decerto pela parte adversa, por meio de um link para 

efetivar seu depósito por GRU, com pedido de intimação da parte 

exequente, sucumbente parcial nessa fase de impugnação, para efetuar o 

seu pagamento.

Nesse passo, de ver que a autarquia demandada ainda não pagou, via 

RPV ou Precatório, o que deve à parte exequente, quantia já acertada no 

cálculo homologado, mas afoitamente já pretende ver depositados os 

honorários sucumbenciais a quem tem direito, ainda por cima em valores 

incondizentes com aqueles arbitrados. O que não é coerente e nem 

possível.

Se a verba honorária almejada decorre diretamente da obrigação de pagar 

quantia certa pela fazenda pública, de onde será extraída, devido à 

sucumbência na impugnação, como pode exigi-la desde logo, se não tem 

ainda soma alguma de onde glosá-la, se não liquidou ainda a RPV ou o 

Precatório?

A decisão homologatória determinou a singela glosa do valor devido – R$ 

3.000,00 – ao expedir a RPV ou o Precatório, de modo que fosse onerada, 

afinal, a autarquia executada somente daquilo correto, já descontados os 

honorários advocatícios sucumbenciais mencionados que teria direito, sem 

toda essa burocracia anunciada.

 No entanto, se essa simples e direta providência determinada, que já 

colmataria tal pendência, com a devida glosa na forma indicada, não 

atende a burocracia da fazenda pública, então significa que, primeiro, 

deverá aguardar a liquidação da RPV ou do Precatório, que, por sinal, lhe 

compete, para, num segundo momento, exigir o depósito da verba 

honorária sucumbencial a que faz jus, já que sem essa liquidação não tem 

lastro financeiro justificador de sua exigência.

O que certamente se dará numa espécie de cumprimento às avessas da 

decisão inicialmente mencionada e poderá implicar no inadimplemento 

dessa verba, a exigir, num terceiro momento, sua execução.

Portanto, não sendo factível a exigência precipitada dos honorários 

advocatícios invertidos a que o INSS tem direito, sem antes liquidar a RPV 

ou o Precatório, que lhe incumbe, INDEFIRO o pedido de p. 148, frente e 

verso, a ser renovado oportunamente, se for o caso.

Se o INSS insistir nessa sistemática para haver tais honorários (e não sua 

fácil glosa direta na hora da emissão da RPV ou do Precatório), o que 

deverá esclarecer em 05 dias, então, sem outra solução plausível, a RPV 

ou o Precatório deverá ser expedido regularmente, sem qualquer 

abatimento, pelo que restará remetida a exigência dessa verba 

sucumbencial invertida às vias ordinárias, na forma do art. 523 e 

seguintes do CPC. Salvo se a parte exequente, que deverá ser primeiro 

intimada para se manifestar em 05 dias, preferir atender de plano o pleito 

da autarquia, depositando o valor devido a título de honorários 

advocatícios sucumbências decorrentes da inversão respectiva feita na 

impugnação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 84486 Nr: 1888-43.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA COLÍDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:MT 4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pronuncie-se a exequente em 05 dias, manifestar o que for de seu 

interesse, sob pena de arquivamento, consoante o disposto no art. 40, §2º 

da LEF.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 94312 Nr: 2262-88.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIUZI PAPELARIA, LUCIANA ANDREA BRAZ 

SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida 

em benefício do credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo 

que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende 

os interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução. Se 

exitoso o bloqueio de importância, determino seja transferida para a conta 

depósitos judiciais, vinculando-a a este processo, com a lavratura do 

termo de penhora nos autos e sequente intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.

Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do seção art. 515 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Porventura restar inexitosa a restrição judicial, intime-se a parte exequente 

para manifestar o que for de seu interesse em 10 dias.
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 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 96268 Nr: 3442-42.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SOARES DALLA RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SUTILO MARTINS - 

OAB:MT 13.182-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Respeitando o princípio da dialeticidade, do contraditório e ampla defesa, 

INTIME-SE a parte executada, para em 05 (cinco) dias, pugnar o que 

entender de direito acerca do novo acordo apresentado às p. 53/54.

 Não havendo manifestação, cumpra-se integralmente a decisão de p. 50, 

frente e verso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000360-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DOMINGOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000360-15.2017.8.11.0009 AUTOR: 

CARLOS ALEXANDRE DOMINGOS RÉU: NETFLIX ENTRETENIMENTO 

BRASIL LTDA. Vistos etc. Ante a manifestação de ID 10547429, cancelo a 

audiência anteriormente aprazada, devendo a Secretaria desta Vara, 

designar nova data para realização de Sessão de Conciliação conforme 

pauta disponível. Cumpra-se. Às providências. Colíder/MT, 19 de janeiro de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001330-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AERCIO OLIVO PERLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 09HS00MIN, a 

ser realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001427-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELCILENE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, (RE) 

DESIGNO perícia médica para o DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 

09HS00MIN, a ser realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso 

VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação da 

Médica-perita nomeada, ENCAMINHANDO OS QUESITOS 

APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar documentos pessoais e exames e laudos médicos que 

possuír; e EXPEDINDO comunicação a Procuradoria do INSS, cientificando 

da pericia designada, na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001412-46.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 09HS00MIN, a 

ser realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001424-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY SOARES DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, (RE) 

DESIGNO perícia médica para o DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 

09HS00MIN, a ser realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 
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pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso 

VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação da 

Médica-perita nomeada, ENCAMINHANDO OS QUESITOS 

APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar documentos pessoais e exames e laudos médicos que 

possuír; e EXPEDINDO comunicação a Procuradoria do INSS, cientificando 

da pericia designada, na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001278-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FISCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, (RE) 

DESIGNO perícia médica para o DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 

09HS00MIN, a ser realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso 

VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação da 

Médica-perita nomeada, ENCAMINHANDO OS QUESITOS 

APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar documentos pessoais e exames e laudos médicos que 

possuír; e EXPEDINDO comunicação a Procuradoria do INSS, cientificando 

da pericia designada, na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001578-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, (RE) 

DESIGNO perícia médica para o DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 

09HS00MIN, a ser realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso 

VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação da 

Médica-perita nomeada, ENCAMINHANDO OS QUESITOS 

APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar documentos pessoais e exames e laudos médicos que 

possuír; e EXPEDINDO comunicação a Procuradoria do INSS, cientificando 

da pericia designada, na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000146-24.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. S. (REQUERENTE)

G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. I. H. D. B. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, acerca da Carta 

Precatória de citação devolvida (diligência negativa), bem como acerca do 

estudo realizado no presente feito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56583 Nr: 875-77.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIAS TADIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS AUTÔNOMAS DE COLÍDE, ENTIDADE RELIGIOSA RELIGIOSA 

CARISMÁTICA CATÓLICA DE COLÍDER, MITRA DIOCESANA DE SINOP, 

MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO, J MACHADO 

MERCADINHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Autos nº: 875-77.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 56583.

 Vistos em correição.

Dispõe o art. 494, do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá altera-lá:

I – Para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculos;

II – por meio de embargos de declaração.

Portanto, em que pese o petitório de fls. 472-477, verifica-se que a 

irresignação da parte requerida não se trata de matéria que possa ser 

analisada e corrigida por este Juízo. Referida manifestação se amolda a 

costumeiros pedidos de reconsideração. Entretanto, é certa a inexistência 

jurídica de “pedido de reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro 

em vigor, figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso 

sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Assim, tendo este Juízo encerrado seu ofício jurisdicional, não podendo 

mais atuar na causa e, por consequência não podendo nesta hipótese 

modificar a sentença, DETERMINO que a Secretaria de Vara cumpra as 

determinações remanescentes de fls. 468.

Intime-se.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 13 de novembro de 2017.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53179 Nr: 617-04.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSSON LUIZ DEMBOGURSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICÉIA CORDOVAL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Processo Código 53179
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VISTOS EM CORREIÇÃO.

Diante da certidão retro (fl. 62), DECLARO SEM EFEITOS a certidão de 

trânsito em julgado de fl. 59 e DETERMINO a intimação da advogada 

referida na certidão para, no prazo de 5 dias, juntar instrumento de 

mandato nos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2106 Nr: 507-88.1999.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI PRETTI, BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2.809 

OAB/MT, Júlio Tardin - OAB: 4.479, LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES 

DE SA - OAB:8376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 Processo Código 2106

VISTOS EM CORREIÇÃO.

DEFIRO o requerimento formulado à fl. 527/527v. PROCEDA-SE às 

anotações de praxe no sistema APOLO, inclusive com alteração na capa 

dos autos. Após, INTIME a parte autora para vistas dos autos por 5 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31397 Nr: 2254-97.2004.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO EXECUÇÃO proposta por Bunge Fertilizantes S/A. em 

face de Francisco José da Costa.

Citado à fl. 40 deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento e para 

oferecimento de embargos à execução.

Após infrutífera a penhora on line e busca via sistema Renajud, o 

exequente requer busca via sistema Infojud, a fim de localizar bens 

disponíveis para penhora.

É o relatório.

 DECIDO.

1. DEFIRO o pedido de pesquisa, via sistema INFOJUD a fim de localizar 

bens declarados pelo executado.

2. Por fim, ainda não sendo frutífera as buscas dos itens anteriores e 

tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora 

de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), 

INDIQUE o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

3 - Após, INTIME-SE o executado, conforme preceitua o artigo 841 e 

seguintes do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de 

penhora e avaliação no prazo de 10 dias.

 4. Caso as buscas sejam infrutíferas e intimado o exequente não se 

manifestar, SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano, período em 

que também ficará suspensa a prescrição, nos termos do art. 921, III, §1º, 

do CPC.

5. Decorrido o prazo de um ano sem manifestação do exequente, 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do 

CPC).

6. Após o decurso do prazo do item 8, DETERMINO que os autos 

aguardem no arquivo, mediante baixa no relatório de estatísticas forenses 

(art. 1.149 da CNGC).

7. Encontrados bens penhoráveis, os autos poderão ser desarquivados a 

qualquer tempo para prosseguimento da execução.

INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51220 Nr: 1937-26.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM CAETANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85572 Nr: 2969-27.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA PAVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante do retorno dos autos do E. Tribunal, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de quinze (15) dias, pugnar pelo que entender de direito.

 Em nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 7500 Nr: 165-48.1997.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL PARAÍSO LTDA, VALTENIRIA 

DIAS DOS REIS, ANTONIO RODRIGUES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 165-48.1997.811.0009.

Código Apolo nº: 7500.

 Vistos em correição.

1 - Inicialmente, quanto ao pedido de penhora em nome do executado 

Antonio Rodrigues dos Reis, INDEFIRO-O, uma vez que o número de CPF 

indicado pelo exequente pertence a esposa do executado, que apesar de 

fazer parte do polo passivo da demanda, ainda não foi devidamente 

citada.

 2 – Destarte, em razão de ter restado frutífera a citação do executado 

Antonio Rodrigues dos Reis, conforme se extrai da fl. 78, DEFIRO o pleito 

de penhora e avaliação do imóvel indicado na matrícula juntada à fl. 102, 

pois, por ora, não vislumbro qualquer prejuízo senão ao exequente que 

poderá sofrer sérios prejuízos se os executados não saldarem sua dívida.

 3 – Sem prejuízo, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar nos autos a publicação do edital de citação de fl. 87, 

conforme já determinado à fl. 93, uma vez que até a presente data não foi 

possível a citação pessoal da executada.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 Às providências.

 Colíder/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51453 Nr: 2169-38.2009.811.0009

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

ADOLECENTE DE COLÍDER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CENTRO NORTE 

DE RADIO DIFUSÃO - ACCNR, JUAREZ MIOTTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Autos nº: 2009/55

Código Apolo nº: 51453

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (fls. 111-112) formulado 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Associação 

Comunitária Centro Norte de Radiodifusão – ACCNR e Juarez Miotto 

Ferreira. Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados 

(se for o caso, com a devida inversão dos polos).

1 - INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado (§2º, do art. 

513, do CPC/2015), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito, na forma do artigo 523, caput, do Código de 

Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, ser acrescido multa e 

honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do débito, na 

forma do § 1º do artigo 523 do NCPC.

 2 - Consigne-se que, transcorrido o prazo previsto no item “1” sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525, do CPC/2015).

Intimem-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Colíder, 06 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53179 Nr: 617-04.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSSON LUIZ DEMBOGURSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICÉIA CORDOVAL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Certifico e dou fé, que compulsando os autos, constatei não haver 

procuração da d. advogada NEUMA C. MANICA -OAB/MT.3508-B, em que 

pese a mesma ter oposto ciente da r. sentença de fls, 55/55 v.

 Certifico ainda que ante o exposto, deixo por hora de cumprir a 

determinação de fls, 60, ( intime-se a parte executada, pelo dgno 

advogada)para que promova o pagamento do débito ao qual foi 

condenado. O referido é verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81928 Nr: 2931-49.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDEVAN DO NASCIMENTO SEBASTIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Autos nº: 2931-49.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 81928.

 Vistos em correição.

1 - Não obstante o petitório de fl. 164, compulsando os autos, verifica-se 

que a parte requerida, condenada em sentença, já efetuou dois depósitos 

nos autos, conforme se observa às fls. 123-125 e 160-163, razão pela 

qual, por ora, tenho por prejudicado o pedido de fl. 164 e, por conseguinte, 

determino que seja a parte autora intimada para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar pelo que entender de direito.

2 – Destarte, DETERMINO o levantamento dos valores depositados pela 

parte requerida (fls. 123-125 e 160-163), a título de condenação, em favor 

da parte autora. Razão pela qual, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás 

para levantamento dos respectivos valores, o que deverá ser feito após 

manifestação da parte autora indicando conta bancária para sua 

transferência.

 Com efeito, expedido o alvará, CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 

450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação”.

3 – Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, pugnar o que de direito.

 Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Colider/MT, 09 de janeiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88790 Nr: 1939-20.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NERTAN MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1939-20.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 88790.

Vistos, etc.

Defiro conforme requerido pelo autor à fl. 87. Portanto, cumpra-se a 

decisão de fls. 85-86, consignando que o cálculo a ser observado pela 

Autarquia Ré, quando de sua manifestação, deverá ser o coligido às fls. 

88-89.

 Às providências.

Colíder/MT, 18 de janeiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91419 Nr: 255-26.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92360 Nr: 898-81.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLINDA MANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1 – Interposto o recurso de apelação, INTIME-SE a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1.010, 
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§2º, do CPC), INTIME-SE o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2 - Após, REMETAM-SE os autos para o Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, grafando as nossas melhores homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98756 Nr: 1302-98.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Autos nº: 1302-98.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 98756.

Vistos etc.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de 

fevereiro de 2018, às 17h.

INTIMEM-SE as partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Colíder/MT, 19 de janeiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51198 Nr: 1906-06.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA ALINE PACHECO DE ALMEIDA 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CANDIDO FERREIRA - 

OAB:56.275/SP, MARCO ANTONIO CETERTICK - OAB:104.489, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos, etc.

 Diante do retorno dos autos do E. Tribunal, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de quinze (15) dias, pugnar pelo que entender de direito.

 Em nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52962 Nr: 399-73.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI INÁCIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante do retorno dos autos do E. Tribunal, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de quinze (15) dias, pugnar pelo que entender de direito.

 Em nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53735 Nr: 1169-66.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE LOURDES ORTEGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. (Oficio(s) COREJ), e 

em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal expedição, sendo necessário que seja conta corrente e 

não poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54974 Nr: 2412-45.2010.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIR DEORR - ME, JOZIR DEORR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2412-45.2010.811.0009

Código Apolo nº: 54974

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por HSBC Bank Brasil S/A em 

desfavor de Jozir Deorr – ME e, seu interventor garantidor, Jozir Deorr, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, antes mesmo de ocorrer a citação do demandado, a 

parte autora manifestou pela desistência da ação (fls. 136-137).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, uma vez que não houve apresentação de contestação 

pela parte requerida.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto HSBC 

Bank Brasil S/A em desfavor de Jozir Deorr – ME e, seu interventor 

garantidor, Jozir Deorr, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 775, caput, do Estatuto Adjetivo Civil.

 Nos termos do art. 90 do NCPC (Art. 90. Proferida sentença com 

fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do 

pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, 

renunciou ou reconheceu), CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55281 Nr: 2719-96.2010.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÍDER DISTRIBUIDORA DE GAS E ALIMENTOS LTDA - 

ME, CLAUDIO BARRINUEVO, ENEDINA PESSUTTI BARRINUEVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 Autos n. 2719-96.2010.811.0009

Código Apolo n. 55281

 Vistos em correição.

Trata-se de embargos à execução interposto por Colíder Distribuidora de 

Gás e Alimentos Ltda-ME, Cláudio Barrinuevo e Enedina Pessuti 

Barrinuevo, em face de Liquigás Distribuidora S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Pois bem, compulsando os autos, denota-se que os embargos à execução 

interposto às fls. 07-21 é intempestivo, consoante certificado à fl. 98.

Isso porque, a teor do disposto no artigo 915 do Código de Processo Civil, 

a parte embargante tinha 15 (quinze) dias para opor os presentes 

Embargos, porém o fez tão-somente após o prazo final.

 Posto isso, apesar de ter sido recebida a exordial (fl. 39), chamo o feito à 

ordem, para REJEITAR os Embargos à execução, em razão da manifesta 

intempestividade, nos termos do art. 918, inciso I, do Código de Processo 

Civil, e JULGO EXTINTO o presente processo, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, devendo a execução prosseguir o seu curso normal.

Custas pelo embargante.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, TRASLADE-SE 

cópia desta sentença para os autos da execução em apenso (Código 

Apolo 54164),DESAPENSANDO-SE e ARQUIVANDO-SE, em seguida.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 06 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56235 Nr: 620-22.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAS JOSÉ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB COLÍDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7.725

 Vistos, etc.

 Diante do retorno dos autos do E. Tribunal, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de quinze (15) dias, pugnar pelo que entender de direito.

 Em nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81098 Nr: 2142-50.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAM, EUNICE DOS SANTOS ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR TOTALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à Nataly 

Andrade Mingarelli, o benefício de amparo social no importe de 01 (um) 

salário mínimo mensal, desde a data do laudo pericial (30/04/2015, fl. 145), 

devidamente atualizado.Destarte, sintetizo os parâmetros para implantação 

do benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da Resolução 

/Presi/Cojef nº 16/2010:Número do CPF: 057.382.851-23Nome da Mãe: 

Eunice de Andrade Mingarelli.Nome do segurado: Natally Andrade 

Mingarelli.Endereço do segurado: Rua Cleonice Francisca de Jesus, n. 

171, Setor Leste, Jardim Perim – Colíder/MT.Benefício concedido: Amparo 

Social - BPC.DIB: 30/04/2015 – data do laudo pericial. Renda mensal atual: 

um salário mínimo. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, 

CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e determino a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias.Ademais, declaro 

extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do CPC.DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. 

I, da Lei Estadual 7.603/2001.Por essa mesma razão, CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 8º, NCPC e Súmula 111 do STJ).Sem 

custas.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82887 Nr: 228-14.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYEMERSON DE QUADROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDAobs. PARA 

INTIMAÇÃO DIÁRIO - OAB:12333

 Autos nº: 228-14.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 82887.

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fl. 156, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, 

a dar regular prosseguimento ao feito em cinco (5) dias, sob pena de 

arquivamento.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 Às providências.

 Colíder/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84394 Nr: 1792-28.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNITEC - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOS, 

TECNOLOGICO E TECNICO PROFISSIONALIZANTE, MAURILIO MACIEL 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE ISAG DE ENSINO SUPERIOS LTDA 

- ME, ANTONIO GUSTAVO MORAIS PINTO DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1792-28.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 84394.

Vistos em correição.

1 - Tendo em vista os requeridos ainda não terem sido citados, DEFIRO 

conforme requerido pelo demandante à fl. 152, razão pela qual, determino 

a citação dos mesmos pelo correio, no endereço indicado à fl. 152.

2 – Sem prejuízo, diante do encarte equivocada das peças denominadas 

“contrafé”, às fls. 117-120 e 127-130, dos autos, determino seu 

desentranhamento para os devidos fins, conforme requerido pelo autor à 

fl. 152.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Colíder/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84974 Nr: 2364-81.2013.811.0009
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMS, PHMS, PAULO DIAS SABOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. (Oficio(s) COREJ), e 

em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal expedição, sendo necessário que seja conta corrente e 

não poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89831 Nr: 2812-20.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIMALDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1 – Interposto o recurso de apelação, INTIME-SE a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1.010, 

§2º, do CPC), INTIME-SE o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2 - Após, REMETAM-SE os autos para o Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, grafando as nossas melhores homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91199 Nr: 95-98.2015.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NELCI DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 95-98.2015.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 91199.

Vistos em correição.

Em atenção ao §3º, do art. 120, do CPP, ABRA-SE vista ao Ministério 

Público para, querendo, manifestar pelo que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder/MT, 13 de novembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92373 Nr: 909-13.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRC FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:10924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 909-13.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 92373.

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fl. 34, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, pugnar pelo que entender de direito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 24 de outubro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93061 Nr: 1362-08.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ANDRÉIA DAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Autos nº: 1362-08.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 93061.

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação de fls. 40-41, não condizer com o atual 

andamento do presente feito, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar pelo que entender de direito, a fim de dar 

regular prosseguimento ao feito.

 Às providências.

 Colíder/MT, 18 de janeiro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93148 Nr: 1427-03.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CARLOS MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99681 Nr: 1944-71.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO, ANA MARIA ALVES 

DE ALENCAR, CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE APARECIDA POMPOLIM GARCIA 

COLICHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº1944-71.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 99681.

Vistos, etc.

1 - Em virtude da decisão de fl. 231, o presente feito foi unificado aos 

autos sob cód. 99105. No entanto, apesar do termo utilizado na sobredita 

decisão ser “reunião dos processos”, esta se referia ao apensamento 

entre os processos, razão pela qual, a fim de dar regular prosseguimento 

aos feitos, DETERMINO a redistribuição do processo em apenso (cód. 

99105) e, após, seja realizado seu correto apensamento, uma vez que 

sua reunião equivocada passou a impedir lançamentos e demais atos 

regulares do processo junto ao Sistema Apolo.

2 – Translade-se cópia da presente decisão aos autos sob cód. 99105.

3 - Após, venham imediatamente os autos conclusos.

AS PROVIDÊNCIAS.
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 Colider/MT, 18 de janeiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 1988 Nr: 389-15.1999.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 Autos nº: 389-15.1999.811.0009

Código Apolo nº: 1988

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (fls. 523-526) formulado 

por José Roberto Alvim em face de Centrais Elétricas Matogrossenses – 

REDE/CEMAT. Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas 

informatizados (se for o caso, com a devida inversão dos polos).

Inicialmente, salienta-se que, no dedilhar dos autos, extrai-se das fls. 

485-487 que o exequente já havia requerido o cumprimento de sentença 

consistente nos honorários sucumbenciais juntamente com o valor 

cobrado a título de condenação na fase de conhecimento, porém, em 

peças separas. Ou seja, provavelmente, por algum equivoco, foi recebida 

apenas a peça de fls. 488-490, conforme r. decisão de fl. 492.

Destarte, superada esta questão e, a fim de dar regular prosseguimento 

ao feito, DETERMINO:

1 - INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado (§2º, do art. 

513, do CPC/2015), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito, na forma do artigo 523, caput, do Código de 

Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, ser acrescido multa e 

honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do débito, na 

forma do § 1º do artigo 523 do NCPC.

 2 - Consigne-se que, transcorrido o prazo previsto no item “1” sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525, do CPC/2015).

Intimem-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Colíder, 06 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2208 Nr: 1222-23.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLON GILSON MOREIRA 

COELHO - OAB:MT-4042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT-2615, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT

 Autos nº: 1222-23.2005.811.0009

Código Apolo nº: 2208

Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado (fl. 227) por 

Município de Colider, em desfavor do Amper Construções Elétricas Ltda. 

Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados (se o 

caso, com a devida com a inversão dos polos).

 1) INTIME-SE o executado, na pessoa de seu representante legal para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 15 (quinze), ou concordar com o cálculo apresentado pelo 

exequente, sob pena de ser acrescido honorários advocatícios no importe 

de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do NCPC.

 Interposta impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e, 

independentemente de novo despacho, intime-se a parte exequente para 

se manifestar, no prazo legal. Após, façam os autos conclusos.

2) Por fim, ante a certidão de fl. 232, cancelo a audiência de conciliação 

anteriormente aprazada.

Intimem-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Colíder, 17 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 9632 Nr: 1587-53.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOS REIS AFONSO, WILSON DA 

SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1587-53.2000.811.0009.

 Código nº. 9632

Visto, etc.

Trata-se de “Ação de Execução Extrajudicial” proposta pela Cooperativa 

de Crédito Rural de Colíder LTDA - Sicredi Colíder em face de João dos 

Reis Afonso e Wilson da Silveira, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 172-173, informaram a composição extrajudicial entre elas 

realizada, pugnando, assim, pela homologação do acordo e suspensão do 

feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução parcial do 

objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, a suspensão do feito.

Assim sendo, como o segundo requerido e a exequente apresentam ao 

juízo parcial solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III alínea “b” do CPC, 

HOMOLOGO o ACORDO EXTRAJUDICIAL de fls. 172-173, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, tendo em vista o decurso do prazo para a 

quitação do referido acordo, INTIME-SE o exequente para que no prazo de 

10 (dez) dias se manifeste pelo que entender de direito, consigna-se 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral do débito.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os respectivos autos ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo.

Custas pelos executados.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder-MT, 25 de agosto de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 18893 Nr: 1199-82.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5.983/MT

 Autos nº: 1199-82.2002.811.0009

Código Apolo nº: 18893.

Vistos etc.

O acordo apresentado pelas partes, homologado pelo juízo, nada 

mencionou sobre o pagamento das custas judiciais. Assim sendo, nos 

termos do art. 90, §2º, do Código de Processo Civil, as custas deverão ser 

divididas igualmente entre as partes.
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Todavia, em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça, fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento apenas à parte autora, nos termos 

do art. 98, §3º, do CPC.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Colider, 30 de agosto de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 25289 Nr: 1821-30.2003.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Cristine Heck - 

OAB:, Nevio Manfio - OAB:MT/ 4.390-A

 Autos nº: 2003/2518.

Código Apolo nº: 25289.

 Vistos em correição.

 1 - Diante dos documentos coligidos às fls. 197-200, e certidão de fl. 201, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (dias) manifestarem pelo que 

entender de direito.

2 - Outrossim, desapensem-se os autos, pois, enquanto este tomará seu 

regular prosseguimento, o processo em apenso (cód. 80566) será 

remetido ao Tribunal de Justiça para julgamento de recurso de apelação.

3 – Sem prejuízo, proceda-se a secretaria de vara com às retificações 

necessárias, junto ao sistema informatizado, bem como na capa dos 

autos, a fim de as publicações e intimações relativas ao presente feito e 

destinadas ao exequente, sejam feitas em nome dos causídicos Gustavo 

R. Góes Nicoladelli, OAB/MT 17.980/A e Fabiula Muller Koenig, OAB/PR 

22.819, uma vez que defiro o requerimento de fl. 191.

Às providências.

 Colíder/MT, 29 de setembro de 2017.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30248 Nr: 1561-16.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI MENON SCHUAISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, Maria Ercilia Cotrim Garcia Stropa - 

OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Processo em ordem. DETERMINO que a Secretaria de Vara proceda à 

conferência de praxe, cumprindo com o necessário ou fazendo 

conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42096 Nr: 3168-93.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. ALVES DE SOUZA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397/MT, TATIANE RIBEIRO SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 INTIME-SE parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar 

pelo que entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42142 Nr: 3235-58.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE LANDIM DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2006/348.

Código Apolo nº: 42142.

 Vistos, etc.

Dispõe o art. 494, do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá altera-lá:

I – Para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculos;

II – por meio de embargos de declaração.

Portanto, em que pese o petitório de fl. 128, verifica-se que a irresignação 

da Autarquia não se trata de inexatidão material que possa ser analisada e 

corrigida de ofício pelo Juiz. Assim, tendo este Juízo encerrado seu ofício 

jurisdicional, não podendo mais atuar na causa e, por consequência não 

podendo nesta hipótese modificar a sentença, DETERMINO que a 

Secretaria de Vara cumpra as determinações remanescentes da sentença 

de fl. 126.

Salienta-se, ainda, que qualquer irresignação do interessado em relação à 

sentença prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie, uma 

vez que a via ora eleita não se mostra adequada para tanto.

 Intime-se.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 23 de agosto de 2017.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 43694 Nr: 3055-08.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente/requerente para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar pelo que entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48758 Nr: 2561-12.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LEONIDIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2561-12.2008.811.0009Código nº: 48758Vistos em 

correição.Trata-se de Execução de Sentença (fls. 166-172) proposta por 

Terezinha Leonidia Lopes contra Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.[...] Vieram os autos conclusos.É o relato do necessário.Decido.1 - 

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for satisfeita;Assim, 

diante do pagamento da obrigação por parte da executada, conforme fls. 

210-211, a extinção do feito é medida que se impõe.Ex positis, JULGO E 
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DECLARO EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita 

totalmente a obrigação.Sem custas.2 - Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 212) 

de levantamento dos valores depositados nas Contas nº 2100127276412 

e nº 1200127276111, ambas da Agência nº 4200, Banco do Brasil S.A 

(fls. 210-211), devendo a Secretaria de Vara expedir os respectivos 

alvarás, conforme requerido pelo exequente. EXPEÇAM-SE os 

competentes Alvarás.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da 

CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.Decorrido o prazo supra sem requerimentos e 

certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 16 de dezembro de 2017.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51561 Nr: 2266-38.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2266-38.2009.811.0009.

Código Apolo nº: 51561.

Vistos em correição.

Não obstante a certidão de fl. 195, a fim de dar regular prosseguimento ao 

feito, no dedilhar dos autos, verifica-se que o executado intimado acerca 

da decisão de fl. 165-165 verso, para informar a existência de débitos que 

preencham as condições estabelecidas no §9º, do art. 100, da CF/88, sob 

pena de perda do direito de abatimento dos valores informados, deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar nos autos, conforme certidão de fl. 

180. Salienta-se que a parte executada se limitou em juntar aos autos, 

certidão negativa de débito em nome do exequente, à fls. 169, o que 

demonstra que não há valores a serem abatidos.

Desse modo, em virtude da parte executada assistir razão quanto à 

ausência de demonstrativo de débito nos autos, DETERMINO que os autos 

sejam remetidos a contadoria judicial para elaboração do cálculo, 

observando os limites da sentença de fls. 73-88, e, após, expeça-se nova 

REQUISIÇÃO de pagamento do precatório por intermédio do presidente do 

tribunal competente, em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, do NCPC), bem como, a 

manifestação de fl. 191-194 verso, ou seja, encaminhando os documentos 

solicitados e, se necessário, mais uma vez, cópia integral dos autos.

 Cumpra-se com urgência.

 Às providências.

Colíder/MT, 06 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52234 Nr: 2952-30.2009.811.0009

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORÊNCIO RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:67842-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 Autos nº: 2952-30.2009.811.0009Código Apolo nº: 52234Vistos em 

correição.Trata-se de pedido de cumprimento de ....1 – Quanto ao 

cumprimento de sentença consistente na obrigação de fazer, INTIME-SE a 

parte executada para satisfazer a obrigação de prestar contas ao 

requerente, conforme determinado em sentença (fls. 143-162), no prazo 

de 15 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até 

o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ....2 – Quanto ao cumprimento de 

sentença consistente na exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, 

INTIME-SE o executado para o pagamento dos débitos indicados pelo 

exequente, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase 

do processo .......3 - A Secretaria deverá observar, para o adequado 

cumprimento do disposto no §3º do artigo 523 do Código de Processo Civil, 

no prazo para pagamento voluntário (artigo 526) e de impugnação (artigo 

525), será admitida, tão somente, a carga cópia e consulta dos autos no 

balcão serventia, a fim de se cumprir com exatidão o disposto no artigo 

525, §6º, do CPC, posto que essa disposição determina a existência de um 

prazo para a parte e a determinação de uma diligência a ser praticada por 

este Juízo.4 - Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos, conforme inciso I, do §2º, do art. 513, do 

CPC/2015.Às providências.Colíder, 06 de dezembro de 2017.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52326 Nr: 3040-68.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BIRTCHE - EMPREENDIMENTOS - EPP, MANOEL 

BIRTCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista a decisão proferida, em 15/05/2017, nos autos do 

processo 0203711-65.2016.8.19.0001, na Ação de Recuperação Judicial 

da requerida, determinando a prorrogação do stay period pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, SUSPENDO o curso da presente demanda até o 

decurso do referido prazo.

Após, façam-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52891 Nr: 328-71.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIEIRI MARI BARBON GAIARDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELÁDIO MIRANDA DE LIMA - OAB:13242-A

 Vistos em correição.

Tendo em vista a decisão proferida, em 15/05/2017, nos autos do 

processo 0203711-65.2016.8.19.0001, na Ação de Recuperação Judicial 

da requerida, determinando a prorrogação do stay period pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, SUSPENDO o curso da presente demanda até o 

decurso do referido prazo.

Após, façam-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55195 Nr: 2633-28.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A LEASING - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A G F INFORMATICA LTDA - ME, GLEICE 

FABIENE LUZ, ANDERSON ALEN VIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2633-28.2010.811.0009.

 Código nº: 55195.
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Vistos etc.

DEFIRO o petitório de fl. 54, proceda na forma requerida, devendo a 

Secretaria desta Vara habilitar os novos Patronos (fl. 54) no Sistema 

Apolo.

Diante da consulta realizada junto ao Sistema Apolo às fls. 70-73, 

INTIME-SE o autor para pugnar pelo que entender de direito no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 07 de agosto de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59214 Nr: 831-24.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. (Oficio(s) COREJ), e 

em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal expedição, sendo necessário que seja conta corrente e 

não poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80126 Nr: 1082-42.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO FERREIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença à autora Adão 

Ferreira Rocha, equivalente ao SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data 

seguinte ao da cessação do benefício n. 136.783.789-5, na via 

administrativa (21/10/2006, fl. 108), perdurando até a conversão em 

aposentadoria por invalidez com acrescido de 25%, nos termos dos 

artigos 43 e 45 da Lei nº 8.213/91, na data do laudo pericial (29/03/2016, 

fl. 194), devidamente atualizado e, também, respeitando a prescrição 

quinquenal das parcelas que precede o ajuizamento da ação.Destarte, 

sintetizo os parâmetros para implantação do benefício, nos termos do art. 

80, parágrafo único, III, “g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010:Número 

do CPF: 148.124.178-80Nome da Mãe: Almerinda Antonia Cerqueira 

Rocha.Nome do segurado: Adão Ferreira Rocha.Endereço do segurado: 

Rua Tiradentes, n. 655, Centro, Setor Oeste, Colíder/MT.Benefício 

concedido: Auxílio-doença.DIB: 21/10/2006 – data seguinte ao da 

cessação na via administrativa.Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez com acréscimo de 25%.DIB: 29/03/2016 – data do laudo pericial 

(conversão)Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador 

quando, em razão da idade avançada e/ou enfermidade, não tem 

condições de exercer atividade laborativa.Outrossim, ante a decisão 

supra, torno definitiva a tutela antecipada concedida na r. decisão fl. 

133-134. Nessa toada, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da 

Previdência Social de Atendimento à Demandas Judiciais, para que, com 

urgência, cumpra a determinação contida nesta decisão, sob pena de 

incurso em crime de improbidade administrativa, além de possível 

responsabilização cível e criminal.Ademais, declaro extinto o presente 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82149 Nr: 3172-23.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 3172-23.2012.811.0009

Código n°: 82149

Vistos, etc.

1 – Quanto ao pedido de cumprimento de sentença consistente na 

obrigação de pagar quantia certa (honorários advocatícios), por ora, tenho 

por seu indeferimento, uma vez que o exequente não observou o 

regramento específico do Código de Processo Civil. Portanto, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar seu pedido 

aos termos do art. 319, incisos seguintes, e art. 523 e seguintes do NCPC, 

sob pena de arquivamento.

2 – No que tange ao cumprimento de sentença consistente na obrigação 

de fazer, por ora, também, tenho pelo seu indeferimento, uma vez que o 

pedido não indica com clareza quais atos contidos na sentença, para 

manutenção da saúde da exequente, não foram cumpridos. Razão pela 

qual, INTIME-SE a parte exequente para, no mesmo prazo do item “1”, 

emendar seu pedido, sob pena de arquivamento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 17 de janeiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82405 Nr: 3447-69.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYSON LINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA DE FATIMA PEREIRA UMEDA, JOSÉ 

ROBERTO UMEDA, HDI SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5.395 - B, Izabel Delmondes Ocampos - 

OAB:Ms/7.394, LUCIMAR CRISTINA GIMENES CANO - OAB:8506-A, 

Paulo Vinício Porto de Aquino - OAB:14.250-A, Thiago Vizzotto 

Roberts - OAB:MT 6979 E

 Autos nº: 3447-69.2012.811.0009

Código Apolo nº: 82405

 Vistos etc.

Diante da certidão de fl. 231, verifica-se que no acordo homologado (fls. 

215-216) as custa processuais ficaram por conta do requerente.

Neste viés, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 

do NCPC, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, na forma da lei.

 Por essa razão, não havendo mais nada a cumprir, Ao ARQUIVO, com as 

devidas baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Colíder-MT, 22 de agosto de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84166 Nr: 1558-46.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARICIEL FERMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. (Oficio(s) COREJ), e 
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em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal expedição, sendo necessário que seja conta corrente e 

não poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84718 Nr: 2107-56.2013.811.0009

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA APARECIDA DE SOUZA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 2107-56.2013.811.0009Código Apolo n°: 84718Vistos, 

etc.Trata-se de ação de retificação de registro civil ajuizada por Elizangela 

Aparecida de Souza Cardoso, devidamente qualificada nos autos.Narra a 

exordial que a requerente foi casada com Edson Alves Cardoso, ato este 

que aderiu o patronímico “Cardoso”. Posteriormente, ocorreu a ação de 

divórcio consensual entre o casal, momento que não fora requerido pela 

autora voltar a grafar seu nome de solteira.Consequente a omissão de sua 

vontade, o cartório procedeu com a averbação no assento de casamento, 

fazendo permanecer o nome casada da autora (fl. 25). Razão, pela qual 

ingressou na via judicial para voltar a usar o nome de solteira.Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 11-25.Entre um ato e outro Ministério Público 

manifestou pela procedência do pedido (fl. 37-40).Vieram-me os autos 

conclusos.É o relatórioDECIDO.[...], ACOLHO a pretensão deduzida na 

inicial para, com fundamento no § 4º do art. 110 da Lei n. 6.015/73 (LRP), 

DETERMINAR a RETIFICAÇÃO no assento de averbação de casamento de 

Elizangela Aparecida de Souza Cardoso, lavrado no Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Naturais de Carlinda/MT, respectivamente, passando a 

constar como nome de solteira “ELIZANGELA APARECIDA DE 

SOUZA”.OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

município de Carlinda/MT para que proceda a presente retificação.Por 

oportuno, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do CPC, por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita, na forma da lei.EXPEÇA-SE o necessário.CIÊNCIA à DPE e 

ao MPE. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

19 de dezembro de 2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84921 Nr: 2312-85.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAPIÃO INOCENCIO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2312-85.2013.811.0009

Código Apolo nº: 84921.

Vistos em correição.

1 - Não obstante a louvável manifestação de fls. 57-60, que 

acertadamente ressaltou a exigência de prévio requerimento não se 

confundir com o exaurimento das vias administrativas, o presente feito 

não se trata se simples ação revisional que se estaria buscando a 

correção de valores a serem percebidos pelo autor, mas sim o 

reconhecimento de um direito, do qual depende da análise de matéria de 

fato, em tese, ainda não levada ao conhecimento da Autarquia na via 

administrativa. Razão pela qual, INDEFIRO o pleito de fls. 57-60, e, por 

conseguinte, determino que a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

colacione aos autos, comprovante do respectivo requerimento 

administrativo junto ao requerido, conforme já determinado à fl. 56.

 2 – Caso seja apresentado o requerimento no prazo acima, independente 

de novo despacho, DETERMINO o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 

dias, nos termos das regras de transição do Recurso Extraordinário n. 

631240 do STF.

Às providências.

Colíder, 19 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85131 Nr: 2529-31.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERALDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. (Oficio(s) COREJ), e 

em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal expedição, sendo necessário que seja conta corrente e 

não poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85843 Nr: 647-9.2013.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO GAUDENCIO MARTINS, FLAVIO RENATO 

DORNELLES MACEDO, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA, ALFAIR 

ALBANI FENILLI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ALTAIR APARECIDO FENILLI, DILSO CLIMIKE, CELSO APARECIDO 

STADINIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE / MT, COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:13.795/MT, Gisele Gaudencio Alves da Silva - 

OAB:MT/7.335, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87635 Nr: 1001-25.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA FERREIRA DE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c.c 

Aposentadoria por Invalidez formulado por Telma Ferreira de Oliveira 

Gomes contra o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da 
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ausência dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88262 Nr: 1516-60.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBDS, JANDIRA VIDAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1516-60.2014.811.0009

Código Apolo nº: 88262

Vistos etc.

1. A prisão por prazo superior ao determinado pelo Juízo (fl. 47) configura 

constrangimento ilegal, razão porque a expedição do alvará de soltura 

para imediata liberação do requerido é medida que se impõe.

Assim sendo, diante do decurso do prazo da prisão civil decretada, 

conforme informado no ofício de fl. 57, EXPEÇA-SE incontinenti o ALVARÁ 

DE SOLTURA em favor do devedor de alimentos.

Consigno, por oportuno, que o cumprimento da pena imposta não exime o 

executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas, nos 

termos do disposto no §5º do art. 528 do CPC.

2. Após, ABRA-SE VISTA à Defensoria Pública e, em seguida, ao 

Ministério Público, para pugnar o que entender de direito.

EXPEÇA-SE o necessário.

Colíder-MT, 06 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94825 Nr: 2583-26.2015.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A S C OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA, ANTONIO 

AUGUSTO DOS SANTOS CEREZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº 2583-26.2015.811.0009

Código Apolo nº 94825

Vistos em correição.

Trata-se de ação monitória ajuizada por A S C Obras de Terraplanagem 

Ltda em face de Napoleão de Alencar Neto, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15-21.

A inicial foi recebida à fl. 28.

Entre um ato e outro, à fl. 49-51, foi coligido aos autos, termo de acordo 

entabulado entre as partes, no qual estes externaram que a transação 

objetiva por fim a demanda.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo 

e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 49-51, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, ”b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pelo requerente e pelo requerido, nos 

termos do § 2º do art. 90 do CPC/2015, uma vez que tal matéria não foi 

objeto do acordo pelas partes. Entretanto, nos termos do § 3º art. 90 do 

NCPC, por ter a transação, ocorrido antes da sentença, DISPENSO as 

partes do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder/MT, 06 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95448 Nr: 2917-60.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRLEI BARRIS MANÇANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Bortolassi - 

OAB:1141-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº: 2917-60.2015.811.0009

Código nº: 95448

Vistos em correição.

1) Diante da decisão proferida nos autos em apenso, prossiga a presente 

execução, de modo que o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à 

penhora do bem indicado à FL. 06 e sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos INTIMANDO, na mesma oportunidade, a 

parte executada, nos termos do §1º, do art. 829, do CPC/2015, devendo, 

ainda ser observado o disposto no §2º, do art. 829, do mesmo diploma 

legal.

 2) Não encontrado o executado, havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 

830 do Código de Processo Civil.

3) DEFIRO os benefícios do § 2º artigo 212 do Código de Processo Civil 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.”

4) Por fim, registra-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá 

requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3ª, ambos do 

Código de Processo Civil.

5) Expedida a certidão, caberá ao requerente providenciar as averbações 

e comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização

Intimem-se e cumpra-se.

Colíder, 26 de setembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98401 Nr: 1050-95.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCSDR, TASDR, MCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1050-95.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 98401.

Vistos, etc.

Trata-se de execução de alimentos formulada por Tamires Cristina Silva 

dos Reis e Talita Andressa Silva dos Reis, representada por sua genitora, 
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Marcia Cristina Silva Luzia, em face de Jair Mendes dos Reis, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, às fls. 24, aportou manifestação da parte exequente 

informando ter se mudado, residindo atualmente na cidade de 

Marcelândia/MT, razão pela qual, pugnou pela remessa dos autos a 

sobredita Comarca.

É o breve relatório.

DECIDO.

Sem delongas desnecessárias, tendo em vista as menores não se 

encontrarem mais residindo nesta Comarca, e sim na Comarca de Alta 

Marcelândia/MT, o pedido das exequentes merece ser acolhido. Assim, 

visando o que dispõe o artigo 147, I do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no qual, objetivando garantir o melhor interesse do menor, 

afirma que a competência onde se devam dirimir questões referentes ao 

menor é do domicílio de seus pais ou responsável, torna-se forçoso 

concluir pelo declínio da competência.

Dessa forma, DECLINO A COMPETÊNCIA e DETERMINO a remessa dos 

presentes autos ao Fórum de Macelândia/MT, a fim de que de regular 

prosseguimento ao presente feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder/MT, 19 de janeiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99757 Nr: 2007-96.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Autos nº: 2007-96.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 99757.

 Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

Colider/MT, 19 de dezembro de 2017.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100884 Nr: 2782-14.2016.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVÁSIO TADEU DIAS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE ANDRADE SIMONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2782-14.2016.811.0009.

Código nº. 100884.

Vistos, etc.

Trata-se de uma “Ação Monitória” proposta por Gervásio Tadeu Dias 

Rocha em face de Fábio Henrique Andrade Simone, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial de fls. 04-07, vieram documentos às fls. 08-16.

Às fls. 20-22, as partes informaram a composição extrajudicial entre elas 

realizada, pugnando, assim, pela homologação do acordo e extinção do 

processo, bem como, o desentranhamento da Cártula.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

RECEBO a inicial.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo 

e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 20-22, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

DEFIRO o desentranhamento da referida Cártula à fl. 09, de modo que 

determino a Secretaria desta Vara deverá substituí-la por fotocópia.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder-MT, 13 de dezembro de 2016.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 103793 Nr: 442-63.2017.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRLEI BARRIS MANÇANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Bortolassi - 

OAB:1141-A/MT

 Diante do exposto, como a certidão retro atesta a tempestividade dos 

presentes embargos RECEBO-OS, para discussão, SEM O EFEITO 

SUSPENSIVO, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores 

termos.2) INTIME-SE a parte contrária, na pessoa do seu advogado 

constituído nos autos, para impugnar os embargos em 15 (quinze) dias, se 

assim desejar, consoante estatuído no artigo 920 do CPC.3) A princípio 

INDEFIRO o requerimento de conexão deste autos aos autos do processo 

de execução extrajudicial sob o n. 2917-60.2015.811.0009, por não 

estarem presentes os requisitos autorizadores (mesma causa de pedir ou 

pedido), bem como por não vislumbrar a possibilidade de decisões 

contraditórias.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.Colíder/MT, 

26 de setembro de 2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53937 Nr: 1374-95.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBEIRO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. (Oficio(s) COREJ), e 

em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal expedição, sendo necessário que seja conta corrente e 

não poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56706 Nr: 996-08.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA ROSA FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. (Oficio(s) COREJ), e 

em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal expedição, sendo necessário que seja conta corrente e 

não poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80100 Nr: 1052-07.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORRIANO. - OAB:3.946

 Vistos, etc.

 Diante do retorno dos autos do E. Tribunal, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de quinze (15) dias, pugnar pelo que entender de direito.

 Em nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85897 Nr: 3290-62.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. (Oficio(s) COREJ), e 

em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal expedição, sendo necessário que seja conta corrente e 

não poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88970 Nr: 2084-76.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTINA MARTINS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, GILSON APARECIDO ROSSETO - OAB:OAB/MT 

12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. (Oficio(s) COREJ), e 

em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal expedição, sendo necessário que seja conta corrente e 

não poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94699 Nr: 2493-18.2015.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PASCOAL MÁXIMO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Luciano Fernandes 

- OAB:12849-a/MT, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 Autos nº: 2493-18.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 94699.

 Vistos em correição.

1 - Diante dos efeitos infringentes perseguidos nos embargos de 

declaração aviados pelo Executado, nos termos do §2º, do art. 1.023, do 

CPC/2015, INTIME-SE o Exequente para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos.

 2 - Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se.

Às providências.

 Colíder/MT, 06 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108957 Nr: 3813-35.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALVES DA SILVA, VANDERLEI 

RAMOS DA CRUZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 INTIMAÇÃO da advogada dos réus, Dra Ismaili Donassan, para no prazo 

legal apresentar resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90590 Nr: 3446-16.2014.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0, REGINALDO RUEDA - OAB:20.899/MT

 (...)Ex Positis, REVOGO a prisão preventiva anteriormente decretada, e 

DETERMINO a soltura do Réu, devendo expedir o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA, que deverá ser cientificado acerca da manutenção das 

seguintes medidas protetivas:(1) A PROIBIÇÃO do ofensor Marcos 

Roberto Garcia Leal se aproximar da ofendida Claume Pereira Correia, dos 

familiares desta e das testemunhas dos fatos, no limite mínimo de 

duzentos (200) metros.(2) A PROIBIÇÃO do ofensor Marcos Roberto 

Garcia Leal de contato com a ofendida Claume Pereira Correia, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.(3) A 

PROIBIÇÃO do ofensor Marcos Roberto Garcia Leal de frequentar a 

residência da ofendida Claume Pereira Correia, a fim de preservar a 

integridade física e psciológia da ofendida;(4) Proibição de frenquentar 

bares ou estabelecimentos congêners em que são frequentes o consumo 

de bebida alcoólicas;(5) Sujeição do agressor ao monitoramento eletônico 

por tornozeleira, a ser instalada na cadeia pública feminina desta urbe.(6) 
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Fornecimento a vítima do botão do pânico deendo ser orientada e ensinada 

a manisear o equipamento, o qual deverá ser solicitado à Superitendência 

do Sistema Prisional pela Cadeia Pública local;INTIME-SE o Réu, deixando-o 

ciente de que o descumprimento das determinações aqui constantes 

importará em motivo para a decretação de sua prisão preventiva, a teor do 

que dispõe o artigo inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal. 

Nessa mesma oportunidade, deverá o Réu ser intimado para comparecer, 

no prazo de 24 horas após sua soltura, na cadeia pública feminina desta 

urbe, a fim ser intalada a tornozeleira eletronica para fins do item 

“5”.INTIME-SE a requerente pessoalmente desta decisão, cinetificando-a 

de que, caso Marcos descumpra qualquer das medidas acima impostas, 

deverá procurar imediatamente a Delegacia de Polícia ou mesmo o fórum 

local para a adoção de medidas pertinentes.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108341 Nr: 3407-14.2017.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHC, AADOB, VDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 , etc.1.Pois bem..INDEFIRO o pleito defensivo de que a denúncia é 

inepta.Quanto ao requerimento de juntar aos autos a mídia de gravação da 

audiência de custódia, de igual modo, não merece acolhimento o pedido, 

porquanto a teor do disposto no artigo 5º, do Provimento nº. 12/2017 – CM 

o termo da audiência de custódia e consequentemente os demais 

documentos que o acompanhe, inclusive a mídia de gravação da 

solenidade, deverá ser apensado ao inquérito policial ou a ação penal, 

como é o caso.Assim sendo, INDEFIRO o pedido de juntada da mídia a este 

feito. Posto isso, não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência 

do artigo 397, do CPP.2.A defesa do corréu Vagner dos Santos Farias, 

apresentou defesa prévia às fls. 203/204, contudo, não arguiu nulidade e 

tão pouco apresentou documentos, pelo que não há incidência das 

disposições do artigo 397 do CPP assim sendo: 1)RECEBO a denúncia na 

forma proposta pelo Ministério Público, devendo os acusados serem 

CITADOS e INTIMADOS para a audiência de instrução e julgamento que 

designo para o dia 02/02/2018, às 17h00min.2)INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE eventuais policias 

militares e Civis arrolados como testemunhas;3)Por tratar-se de réus 

presos REQUISITEM-SE as conduções dos mesmos para 

solenidade;4)Outrossim, considerando que o termo de audiência de 

custódia não se encontra apenso a este feito, como determina o artigo 5º, 

do Provimento 12/2017 – CM, DETERMINO que adotem-se as providências 

necessárias para que o referido termo com a respectiva mídia de 

gravação seja apensada aos autos desta ação penal; 5)Por fim, 

autuem-se os documentos deste processo na ordem cronológica correta, 

como de praxe.Às providências.Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessárioColíder/MT, 19 de janeiro de 2018.Mauricio Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78502 Nr: 2581-42.2015.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOTORANTIM METAIS NIQUEL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME SIMOES FERREIRA - 

OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de alvará judicial em que ocorreu a perda superveniente do 

objeto, razão pela qual valho-me do artigo 485, inciso VI para extinguir a 

demanda sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse.

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

Vl – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

P. R. I. C.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao perito nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71399 Nr: 3647-91.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO FANK, NINO OSORIO ROLIM 

MACHADO, IVETE QUIRINO MACHADO, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, 

IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Vistos.

Cuida-se de ação executiva proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face 

de CLAUDINO FANK, LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN, MARCO ANTONIO 

MATTANA SEBBEN, NINO OSORIO ROLIM MACHADO, IVETE QUIRINO 

MACHADO e IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Consta dos autos que as partes entabularam acordo, motivo pelo qual 

requerem a extinção do feito (fls. 505/510).

Decido.

Tendo em vista a composição das partes, homologo por sentença o 

acordo celebrado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, sendo 

que suas cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão e 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Custas e honorários conforme acordo.

Ante a renuncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66768 Nr: 472-89.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. LUCION JOARIATTI - ME, LUIZ CARLOS 

COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT-15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO LUIZ SEIFFERT - 

OAB:68981

 Sentença

Vistos.

Cuida-se de ação executiva proposta por BANCO BRADESCO S/A em 

face de E. F. LUCION JOARIATTI – ME e LUIZ CARLOS COLLA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente afirma que a 

executada satisfez a obrigação, razão pela qual se impõe a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II.

 Decido.

O artigo 924 declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista a satisfação da obrigação por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Efetuo nesta data a liberação das eventuais garantias que existam dos 
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autos.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86619 Nr: 1088-93.2016.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Camargo Campos S/A Engenharia e 

Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO HENRIQUE VOLFF DOS 

SANTOS - OAB:8908 RO, POLIANA POTIN - OAB:7.911/RO, RODRIGO 

MARI SALVI - OAB:4428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o peticionado às fls. 61/62, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de março de 2018, ás 13:30 horas, a ser 

realizada no CEJUSC da comarca.

Expeça-se carta precatória para fins de citação e intimação do réu, para 

que compareça à audiência designada, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335, conforme já determinado. 

Devendo a serventia atentar-se para a expedição de CP com o correto 

valor da causa e o devido procedimento citatório de ação de cobrança.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Intime-se a parte autora acerca desta decisão, por meio do seu advogado 

constituído, via DJE, para que compareça à audiência designada.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97910 Nr: 5686-90.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Carvalho Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSIMARY BATISTA ALVES, Rg: 

14837870, Filiação: Divina Francisca Alves e João Batista Alves Filho, 

brasileiro(a), convivente, Telefone 65-9 9919-1902. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Trata-se de pedido de providências solicitado pela 

autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor da vítima, 

que teria sido vítima de violência doméstica.Na decisão às fls. 16/17, foram 

aplicadas as medidas protetivas pleiteadas pela vítima.O Ministério Público 

manifestou-se às fls. 30, requerendo a intimação da ofendida para 

manifestar-se acerca da necessidade de manutenção ou não das 

medidas.Às fls. 33/34, a ofendida manifestou-se possuir interesse na 

manutenção das medidas protetivas.Decido.Tendo em vista que as 

medidas protetivas já foram deferidas nos presentes autos, inexistindo 

pedido de revogação, o pedido merece procedência.Em face do exposto, 

julgo PROCEDENTE a presente ação, tornando definitiva a medida protetiva 

deferida nos autos. Saliento que esta decisão possui natureza REBUS SIC 

STANTIBUS, ou seja, enquanto a situação de fato perdurar, valem as 

medidas deferidas.Com a vinda dos autos principais, determino o traslado 

das principais peças.Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP e à DPE.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 18 de janeiro de 2018

Flávio Inácio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112627 Nr: 6404-53.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1- Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a 

defesa preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese 

defensiva necessita da produção de provas, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de Março de 2018, às 14:00 horas, 

conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal2– Intime-se o 

acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o caso, de acordo 

com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 12309 Nr: 1212-28.2006.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MARCOLIN, GENÉSIO CADORE, 

MADALENA NEGRI CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte requerida para efetuar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

a fim de que possa ser cumprida a determinação de fls. 215, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60520 Nr: 2301-76.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRED. FINANC. E INVESTI.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18473-A

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de processo cumprimento de sentença em que a parte executada 

o quitou o débito, sendo que os valores já foram levantados pelo 

exequente.

Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60735 Nr: 2527-81.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RILDOMAR ROBERTO DE SOUZA - ME, RILDOMAR 
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ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A (BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEM DELPIZZO - 

OAB:4.708/A, FERNANDO DORIVAL MATTOS - OAB:13.477-A, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco)dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.413,34 (mil quatrocentos e treze reais e trinta e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 48/49. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 706,67 (setecentos e seis reais e 

sessenta e sete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

706,67 (setecentos e seis reais e sessenta e sete centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64620 Nr: 2787-27.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONÉDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE IZABEL VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Deixo de conhecer o petitório de fls. 77/89, uma vez que o peticionante 

não é parte no processo, devendo este se utilizar dos meios processuais 

cabíveis, nos termos do que dispõe o art. 674 caput e art. 674, § 2º, inciso 

I do CPC.

Cumpra-se decisão de fls. 73.

Proceda-se atualização na capa dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65897 Nr: 4081-17.2013.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ALESSANDRO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 Vistos em Correição.EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa 

oficial, sendo que posteriormente tal edital será complementado pelo 

leiloeiro.(...)DO LEILÃO DE IMÓVEISO lance mínimo no leilão de imóveis em 

qualquer das datas será de 50% da avaliação (art. 891 do CPC/2015 

).Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, 

podendo, se for o caso.Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do 

pagamento.Com base no Art. 895 do CPC/2015, serão admitidas propostas 

de parcelamento da arrematação nas seguintes condições:O interessado 

em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta 

aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do 

bem por valor não inferior ao da avaliação. II) Até o início do segundo 

leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado 

vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 24 horas e vencendo-se 

a primeira das demais (...)xadas, inclusive os preços mínimos, e mais o 

seguinte:a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;b) será admitido o parcelamento da venda de veículos 

automotores em geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a 

primeira trinta dias depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa 

SELIC;c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito 

judicial em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à 

venda no RENAJUD. (...)dos bens, propostas de compra por valores 

inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à apreciação 

judicial para provimento específico.Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, 

oportunizando-se lhes vista dos autos.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92387 Nr: 3145-84.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente a apresentar novo 

endereço da parte executada, em 5 dias, haja vista que negativo o 

mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113938 Nr: 6964-92.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISLENE AZEREDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que o autor pediu 

desistência do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115159 Nr: 7453-32.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 1897 Nr: 994-44.1999.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, José Arnaldo da Silva Barreto - OAB:8684/MT, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Em razão do lapso temporal existente desde a última avaliação, até 

o presente momento, determino que seja realizada nova avaliação do bem 

penhorado, termo conforme determinam os artigos 838 e 872 do Código de 

Processo Civil. Após, intimem-se os executados, conforme preceitua o 

artigo 841 e seguintes do CPC, para apresentar eventual impugnação à 

avaliação no prazo de 10 dias. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel, deverá ser intimado também o cônjuge do 

executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de 

bens, nos termos do artigo 842 do CPC.Decorrido o prazo para 

impugnação da avaliação sem manifestação, autos conclusos para 

designação de leilão judicial.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 13614 Nr: 1266-62.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODALGIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, MARCELO 

DE PAULA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA DE PAULA 

XAVIER. - OAB:32876, ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB:26678/PR, 

MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - OAB:PR/8749

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 596/597, afinal a busca por bens do executado é 

responsabilidade da parte exequente e não do poder judiciário.

Defiro o pedido fls. 599/600, devendo ser expedido o devido mandado de 

penhora e avaliação.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28978 Nr: 2889-25.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, KAREN TIEMI 

FREITAS ANBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Manzano Junior - 

OAB:8.688-MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 Vistos.

1 – Trata-se de pedido de constrição de veículo pelo sistema RENAJUD 

feito pela parte autora nos presentes autos.

Ocorre que o RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de 

um bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não 

serve a realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora 

deve ser concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor 

indicar o local em que se encontram os veículos.

Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não indicou a 

localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome do 

executado.

2 – Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, pois a parte interessada 

não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de encontrar bens 

do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

Assim sendo, indefiro a solicitação.

 3 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31663 Nr: 2658-61.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRANDINO FÉLIX DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810 B

 Vistos.

1 – Indefiro a solicitação de penhora online, vez que a exequente não traz 

aos autos o valor atualizado do débito.

2 – Desta feita, determino que a parte credora junte o valor atualizado da 

dívida, no prazo de 20 dias para posteriormente ser deliberado sobre a 

realização ou não da penhora.

3 – Intime-se.

4 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32427 Nr: 615-20.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de levantamento do valor depositado afinal a existência 

da doença por si só não autoriza tal deferimento. Deve ser dito ainda que 

o banco manifestou pelo indeferimento da solicitação.

A perita juntou nos autos sua proposta de honorários, desta forma 

determino a intimação das partes para se manifestarem acerca do 

documento de fls. 275/276.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33575 Nr: 1761-96.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE TAFAREL BARROS, ADRIANO 

BARROS FILHO, AGUIAR TAFAREL, TATIANE DE FREITAS TAFAREL, 

CARLIANE TAFAREL, NIRIANE TAFAREL, HELEN SILVA TAFAREL, EMILIA 

BATISTA DE FREITAS TAFAREL, UILSON JOSE DA SILVA, CARLA 

CRISTINA DA SILVA TAFAREL, ESPÓLIO DE CARLOS DAVI TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE DANTAS DOS 

SANTOS ENCENHA - OAB:9978/MT

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos da parte autora para 

declarar que o patrimônio informado na inicial (Fazenda Ester e caminhão 

mercedes Benx 1113 – placas NBM 6504) não se comunicou com o 
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patrimônio do de cujus, o Sr. Carlos Davi Tafarel. Custas pelos 

requeridos.Fixo honorários advocatícios em favor da patrona da parte 

autora no importe de 10% do valor atualizado da causa.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38567 Nr: 3266-88.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GOMES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de processo cumprimento de sentença em que a parte executada 

o quitou o débito, sendo que os valores já foram levantados pelo 

exequente.

Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se alvará para liberação dos valores depositados em favor do 

exequente.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 3567-98.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR JOSÉ GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Vistos.

Defiro o prazo de 15 dias solicitado pelo banco a fim de que possa se 

manifestar em relação à petição de fls. 538/540.

Defiro o pedido de fls. 367, determinando que seja oficiado ao CRI desta 

comarca informando que a indisponibilidade referente ao imóvel de 

matrícula 4221 foi revogado pelo acórdão proferido nos autos (fls. 496).

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61847 Nr: 3716-94.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DOS SANTOS DANTAS, KATIA COSTA 

TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58647

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 270, determino que a parte 

executada informe ao juízo quem seria o patrono da parte que se trata de 

terceiro estranho à lide, afim de que possa ser apreciado o pedido de fls. 

269.

Ressalto que juízo tem ciência do valor depositado nos autos, porém a 

certidão de fls. 270 informa que não há nos autos patrono constituído em 

favor do Sr. Dione dos Santos Silva, conforme certificado.

 P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63506 Nr: 1641-48.2013.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DOS SANTOS ME, PAULO 

SERGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de analisar o pedido de 66, visto que decretada a revelia do réu, e 

este não constituiu advogado nos autos, o prazo para a manifestação 

recursal começa a fluir da data da publicação da sentença em cartório, 

conforme dispõe o artigo 346 do CPC.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65230 Nr: 3404-84.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NICOLAU MENDONÇA, ESPOLIO DE MARIA 

IZABEL ORTIZ ARANTES MENDONÇA, EGLIS ARANTES MENDONÇA 

MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BIGOLIN, SANDRO BIGOLIN, 

MAGALI DIAS DE CASTRO BIGOLIN, LORIS BIGOLIN, DANIELA LANG, LUIZ 

CARLOS PRESTES DUARTE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA 

MAGALHÃES - OAB:6.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426 OAB/MT, LUIZ ROBERTO DOS SANTOS - OAB:20079 

OAB/SC

 Vistos.

Em que pese os argumentos apresentados pela Procuradoria do Estado na 

impugnação acerca dos honorários periciais, verifica-se que resolução 

232/2016 (CNJ) ora mencionada vigora neste Estado, porém não tem 

eficácia, bem como inexistindo verba para tanto no Poder Judiciário.

Ademais, nota-se que a Procuradoria não indicou qual órgão público 

poderá fazer a referida perícia, visto que a referida resolução permite 

apenas pagamento administrativo, salientando ainda, que o autor terá que 

executar e receber mediante precatórios.

Sendo assim, não há como acolher as alegações da impugnação dos 

honorários periciais apresentadas.

Importante mencionar, que sendo fixados honorários periciais em valor 

razoável e proporcional à complexidade do trabalho a ser desenvolvido 

pelo Perito nos autos e o tempo necessário para sua realização, não há 

que se falar em redução.

Assim, mantenho a nomeação do perito às fls. 467, devendo a fazenda 

pública arcar com o pagamento dos honorários periciais.

Intimem-se as partes acerca desta decisão.

Ciência à Fazenda Pública mediante remessa dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65900 Nr: 4084-69.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT
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 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73444 Nr: 486-39.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MATTANA, LAUDEMIR ANTÔNIO 

SEBBEN, IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, MARCO ANTONIO MATTANA 

SEBBEN, MATHEUS MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055

 Vistos.

Trata-se de execução de titulo extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL 

S/A em face de MAURICIO MATTANA, LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN, 

IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN, MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN 

e MATHEUS MATTANA SEBBEN, em que a exequente informa realização 

de acordo entre as partes, bem como requer suspenção do feito.

Defiro os pedidos da exequente, com base no artigo 922 do Código de 

Processo Civil determino o sobrestamento do feito, pelo prazo requerido.

Proceda-se o arquivamento do feito sem baixa na distribuição, sendo que 

após ter transcorrido o prazo do arquivamento a parte exequente deverá 

ser intimada pessoalmente, independentemente de nova manifestação 

deste juízo.

Caso o autor não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 48 horas, sob pena de extinção.

P. I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99129 Nr: 488-38.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANA CASTELANS VIEIRA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVA NAVARRO - 

OAB:246.261, JOAO PAULO DE FARIA - OAB:173.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C 

PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO LIMINAR DE 

TUTELA ANTECIPATÓRIA ajuizada por LEIDIANA CASTELANS VIEIRA 

EVANGELISTA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

A decisão de ref. 04 determinou que a autora emendasse a inicial 

indicando com precisão cada cláusula contratual que pretende ver revista, 

com sua devida fundamentação.

A parte autora deixou o prazo transcorrer sem realização da aludida 

emenda.

Decido.

 Tendo em vista que o autor não cumpriu as diligencias determinadas, 

aplico o artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito.

Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101308 Nr: 1546-76.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA RIBEIRO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, Código 

de Processo Civil o pedido de pensão por morte formulado por NATALINA 

RIBEIRO FARIAS, vez que não houve o preenchimento dos requisitos 

necessários para a obtenção do benefício pretendido.Isento o autor ao 

pagamento das custas e honorários por ser beneficiário da Justiça 

Gratuita.P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106323 Nr: 3705-89.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA CUNHA LUZ – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLOIVA ANDRADE 

SAMPAIO - OAB:OAB/RS 31008

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida (Julio Cesar) a apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 19763 Nr: 920-43.2006.811.0046

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO GOES, MARIA APARECIDA 

DE GOES CASTELA, ROBERTO CASTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/6.848-B, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:57596/SP

 Vistos.

Trata-se de processo cautelar cuja sentença de fls. 119/120 foi cassada 

pelo acórdão de fls. 165/168.

Verifica-se que a medida cautelar fora deferida (fls. 40/41) sendo que a 

caução foi prestada às fls. 42, porém a certidão de fls. 47 informa que o 

sequestro não foi realizado.

Ressalto que a ação foi proposta em face de Marco Aurélio Goes, Roberto 

Castela e Maria Aparecida de Goes Castela, ou seja Roberto Castela Filho 

não é parte, de sorte que a citação de fls. 71 não tem validade para o 

feito.

Às fls. 80 a parte autora requereu a citação por edital de quem ainda não 

havia sido citado.

O Edital de fls. 87 se prestou para citar Marco Aurélio Goes, Roberto 

Castela e Maria Aparecida de Goes Castela. Deve ser dito que Roberto 

Castela se manifestou nos autos às fls. 103, porém em nenhum momento 

contestou o feito.

Já os requeridos citados por edital apresentaram contestação por 

negativa geral às fls. 110/111.

Assim sendo, intimem-se as partes por meio de seus patronos para que 

se manifestem nos autos, solicitando o que desejarem.

 P. I.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21766 Nr: 2786-86.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO, JOSÉ 

ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 Vistos.Tendo em vista o e-mail encaminhado pela assistente da senhora 

leiloeira que foi juntado nos autos às fls. 160, renovo a decisão de anterior 

que trata do leilão do bem penhorado nos autos. EDITAL DE LEILÃO, a ser 

publicado na imprensa oficial, sendo que posteriormente tal edital será 

complementado pelo leiloeiro.Com base no Art. 730 do CPC/2015, 

determino a realização de leilão público para alienação dos bens 

penhorados, assim descritos resumidamente:DATA, HORA E LOCAL DE 

REALIZAÇÃO DO LEILÃO1ª) 16 de março de 2018, a partir das 10:00 

horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial e online 

constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT 

e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.2ª) 16 de março de 2018, a partir 

das 13 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial e 

online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – 

Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.DESIGNAÇÃO DO 

(A) LEILOEIRO (A)Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o 

encargo os Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA (...)(. Ressalto 

que a inserção da restrição deverá ser solicitada pelo leiloeiro ao 

magistrado após a realização da venda direta;e) a venda direta de imóveis 

poderá ser realizada de forma parcelada, desde que respeitadas as 

regras específicas antes fixadas para tanto.Restando inviabilizada a 

venda direta dos bens, propostas de compra por valores inferiores a 

esses balizamentos poderão ser submetidas à apreciação judicial para 

provimento específ ico.Int imem-se, inclusive os Lei loeiros, 

oportunizando-se lhes vista dos autos.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24337 Nr: 1759-34.2007.811.0046

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES, SONIA MARIA LEMES 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUFERTIL - URTIGAO COMERCIO E 

REPRESENTAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Sentença

Vistos.

Cuida-se de embargos do devedor proposto por ANTONIO RODRIGUES e 

SONIA MARIA LEMES RODRIGUES em face de ADUFERTIL – UTIRGÃO 

COMERCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA., todos devidamente qualificados 

nos autos.

Consta dos autos que as partes entabularam acordo em audiência, motivo 

pelo qual requerem a extinção do feito (fls. 430).

Decido.

Tendo em vista a composição das partes, homologo por sentença o 

acordo celebrado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, sendo 

que suas cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão e 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Custas e honorários conforme acordo.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37894 Nr: 2592-13.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILCEU LUIZ BEZ BATTI, VANICE MARIA BEZ BATTI, 

FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Trata-se de liquidação em que o perito já foi nomeado pelo juízo.

 Indefiro o pedido de fls. 1068, letra c, vez que independentemente da 

impugnação este juízo constatou a iliquidez do crédito e determinou a 

realização da pericia, então não há que se falar em nulidade. Ressalto que 

a decisão que determinou a perícia foi agravada e foi mantida, razão que 

resta ao requerente se conformar com a realização da perícia.

Ressalto que o Banco do Brasil às fls. 1081 concordou com a decisão que 

nomeou o perito.

Certifique a senhora gestora se já decorreu o prazo para o Banco do 

Brasil realizar o pagamento dos honorários periciais.

Em relação aos quesitos já apresentados às fls. 1068, verso, indefiro os 

pedidos de letra “a”, “b” e “c”; afinal é o assistente quem se manifesta 

acerca da perícia e não o perito que se manifesta acerca do trabalho do 

assistente.

 Realizado o pagamento dos honorários libere-se 50% em favor da perita 

nomeada e a intime a fim de realizar os trabalhos. Ela deve ser intimada do 

quesito de letra “d” constante das fls. 1068, verso.

P. I. C. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60353 Nr: 2116-38.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL PIMENTEL NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O INSS, qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

contra a sentença retro vez que, segundo a embargante, o juízo foi 

omisso, pois não se manifestou acerca da DIB.

 Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

ao recurso apresentado, em relação aos documentos juntados às fls. 

73/77.

 Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60401 Nr: 2170-04.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de prorrogação do prazo para juntada do requerimento 

administrativo, vez que o processo está paralisado há mais de um ano 

aguardando tal documento ser acostado.

Assim, intime-se a parte para que colacione o requerimento administrativo 

nos autos no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Após decurso do prazo, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61728 Nr: 3577-45.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIANA DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS 

MACHADO - OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807A OAB/MT

 Vistos.

ANTÔNIO VIANA DOS SANTOS NETO informa às fls. 30 que realizou o 

pagamento integral do contrato de financiamento e requer a baixa do 

gravame.

Em que pese à decisão de fls. 57/61 deferir o pedido do autor de 

consignação do valor que entendesse incontroverso (R$ 576,56), 

necessário liquidar a sentença para analisar se o valor do contrato 

revisado, com transito em julgado, realmente foi adimplido.

Entretanto até o presente momento as partes não deram inicio à liquidação 

de sentença.

 Intimem-se às partes para manifestarem acerca do interesse na 

liquidação de sentença no prazo de 10 dias.

Após o decurso do prazo, se não houver manifestação, retorne os autos 

ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62757 Nr: 859-41.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON TOZZI BELMONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDELINO RIBEIRO DA 

SILVA - OAB:17448

 Vistos.

Mantenho a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Recebo o recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 587 do 

Código de Processo Penal.

Haja vista a apresentação das contrarrazões remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação do 

recurso interposto, com as homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63303 Nr: 1433-64.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 Vistos.

Defiro o pedido de prazo suplementar requerido pelo banco às fls. 155, 

uma vez que não causará prejuízo ao requerido.

Após decurso do prazo, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63842 Nr: 1996-58.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETTI COMÉRCIO DE CARVÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO 

ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687

 Portanto, deveria a parte recorrente demonstrar haver esgotado todos os 

meios colocados a seu alcance para a obtenção do histórico desejado, 

pois embora admissível a consulta pelo Judiciário aos sistemas disponíveis 

em busca de informações que favoreçam o regular andamento do 

processo, tal medida somente deve ser deferida após a demonstração de 

que restaram frustradas as tentativas da parte, sob pena de substituição 

desta pelo Juízo. (...) Assim, antes de requerer a consulta ao INFOJUD, 

deve a parte interessada diligenciar no sentido de encontrar a informação 

desejada. E, não tendo sido tal diligência comprovada, deve ser mantida a 

decisão que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. Como esse 

fundamento, que é suficiente por si só para manter a conclusão do 

julgado, não foi atacado de forma específica nas razões do recurso 

especial, incide, à hipótese, o comando da Súmula n. 283 do Supremo 

Tribunal Federal, por aplicação analógica. Diante do exposto, nego 

seguimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 30 de abril de 

2015. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator(STJ - REsp: 1421514 

MG 2013/0392822-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data 

de Publicação: DJ 12/05/2015)Destarte, competindo à parte a tentativa de 

localização, seja do requerido, ou de seus bens, o indeferimento ao pleito 

é medida que se impõe, porquanto não há qualquer comprovação de que 

tenha se diligenciado neste sentido.Isto posto, indefiro os pedidos 

formulados pela parte autora, devendo a mesma ser intimada para 

informar nos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63964 Nr: 2117-86.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA ECOFARM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN - ADMINISTRAÇÃO, COL. , COM. 

IND. NA AMAZÔNIA LTDA, PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - OAB:8932/O, 

MARIA LURDES SIMIONATTO - OAB:189-B/RO

 Em relação à usucapião este juízo não foi omisso, afinal ficou claro que 

não há como reconhecer tal direito vez que tal ação deve ser proposta 

contra o proprietário constante na matrícula do imóvel. É claro que a posse 

continua foi conhecida tanto que a sentença foi julgada procedente, porém 

não há como reconhecer a propriedade em favor do embargante. Se a 

matéria foi apreciada e o pedido foi indeferido não há que se falar em 

omissão, devendo o embargante ingressar com o recurso de apelação ao 

invés de embargar de declaração.Em relação à retenção das benfeitorias 

também não há omissão afinal a inicial deixa claro (fls. 66) que tal pedido 

deverá ser apreciado caso a parte embargante seja vencida o que não 

ocorreu no presente caso.Em relação ao pedido de antecipação da tutela 

verifico que nos pedidos feitos na inicial (fls. 65/67) não constam tal 

pedido razão pela qual não há que se falar em omissão, afinal apenas nos 

embargos tal pedido surgiu o que se trata obviamente de inovação no 

curso do processo. No que se refere à manifestação do embargado 

importante repetir que ele foi revel e que sua manifestação diz respeito 

principalmente à valoração de provas juntadas nos autos. Oras, o mínimo 

que se espera de uma parte embargada é que conteste a inicial 

apresentada. Muito fácil ser revel, não produzir provas e posteriormente 

criticar o juízo que prolatou a sentença que reconheceu o efeito material 

da revelia.Assim sendo verifico que a matéria desafiada nos embargos de 

declaração deve ser objeto de recurso, já que consiste em irresignação 

da parte recorrente à decisão proferida.Assim sendo, por não vislumbrar 

a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO 

PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.Intime-se a parte 
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autora embargante, para querendo, apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação juntado nos autos.Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64128 Nr: 2279-81.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO LAERCIO KUTSCHENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R G CONSTRUTOTA DE OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT SUCKEL - OAB:4718, 

ALFREDO PEREIRA DA COSTA - OAB:2887/RO, GIULIANO DOURADO 

DA SILVA - OAB:5684, RAYANNA DE SOUZA LOUZADA NEVES - 

OAB:5349RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ANGELICA FERREIRA 

SALVÁTICO - OAB:28371 OAB/PR, RAFAELA VIALLE STROBEL - 

OAB:33244 OAB/PR, THIAGO FERRARI TURRA - OAB:58660OAB/PR

 Vistos.

1 – Indefiro a solicitação de penhora on line, vez que a exequente não 

cumpriu o disposto no artigo 798, I, “b”, do Código de Processo Civil.

Desta feita, determino que a parte credora junte o valor atualizado da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 801 do CPC) para posteriormente 

ser deliberado sobre a realização ou não da penhora.

2 – Indefiro o pedido de constrição de veículo pelo sistema RENAJUD feito 

pela parte autora nos presentes autos, uma vez que este já foi realizado 

(fls. 256/260).

3 – Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, tendo em vista que há 

nos autos bens com restrições de uso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Assim sendo, indefiro a solicitação.

 4 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64558 Nr: 2724-02.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GERONIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, deveria a parte recorrente demonstrar haver esgotado todos os 

meios colocados a seu alcance para a obtenção do histórico desejado, 

pois embora admissível a consulta pelo Judiciário aos sistemas disponíveis 

em busca de informações que favoreçam o regular andamento do 

processo, tal medida somente deve ser deferida após a demonstração de 

que restaram frustradas as tentativas da parte, sob pena de substituição 

desta pelo Juízo. (...) Assim, antes de requerer a consulta ao INFOJUD, 

deve a parte interessada diligenciar no sentido de encontrar a informação 

desejada. E, não tendo sido tal diligência comprovada, deve ser mantida a 

decisão que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. Como esse 

fundamento, que é suficiente por si só para manter a conclusão do 

julgado, não foi atacado de forma específica nas razões do recurso 

especial, incide, à hipótese, o comando da Súmula n. 283 do Supremo 

Tribunal Federal, por aplicação analógica. Diante do exposto, nego 

seguimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 30 de abril de 

2015. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator(STJ - REsp: 1421514 

MG 2013/0392822-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data 

de Publicação: DJ 12/05/2015)Destarte, competindo à parte a tentativa de 

localização, seja do requerido, ou de seus bens, o indeferimento ao pleito 

é medida que se impõe, porquanto não há qualquer comprovação de que 

tenha se diligenciado neste sentido.Isto posto, indefiro os pedidos 

formulados pela parte autora, devendo a mesma ser intimada para 

informar nos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65795 Nr: 3975-55.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIMAR KIPPERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:30.820/RS

 Vistos.

Tendo em vista que o banco manifestou às fls. 154 verso a impossibilidade 

de entrega do veículo, ACOLHO o pedido de fls. 166/169 para converter a 

obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa.

 Não há que se falar em multa diária, pois o acordão de fls. 143/145 

condicionou a incidência de multa diária à intimação pessoal.

Não há que se falar em condenação por danos morais, pois se trata de 

cumprimento de sentença e não de ação de conhecimento.

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66375 Nr: 115-12.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 Vistos.

Considerando que o réu manifestou interesse em recorrer da sentença, 

bem como o decurso do prazo para apresentação do recurso por seu 

procurador INTIME-SE novamente o denunciado para que este constituir 

novo patrono.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68161 Nr: 1606-54.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURATEX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLENA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA, CLAUDIO DANIEL MARQUES MORAES, REGIANE TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução em que o executado é revel, vez que foi citado e 
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não se manifestou nos autos, desta forma em relação ao pedido de fls. 

90/92 deixo de intimar o executado em razão no disposto no artigo 346 do 

CPC.

Porém, antes de me manifestar em relação ao pedido de fls. 90/92 

necessária a intimação da pessoa que adquiriu o veículo, a senhora Nilza 

da Silva Oliveira.

 Desta forma deve a parte exequente informar ao juízo o endereço da 

senhora Nilza da Silva Oliveira a fim de que ela seja intimada e possa se 

manifestar sob pena de se violar o devido processo legal, o contraditório e 

a ampla defesa.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68802 Nr: 2133-06.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se a manifestação do perito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75119 Nr: 1217-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ALESSANDRO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, pois a parte interessada 

não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de encontrar bens 

do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

Assim sendo, indefiro a solicitação.

 A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 77619 Nr: 2222-92.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICHOLAS SELZLER KLAHOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELCON S.A - GVT, 

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, NICHOLAS SELZLER KLAHOLD - 

OAB:93.237/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, MICHELE SUCKOW LOSS - OAB:32678

 Vistos.

Em relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar 

a imediata retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, 

entendo, pelo menos nesta fase processual, inexistirem provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, vez que 

controversa a matéria alegada.

O requerente alega que a época dos débitos cobrados pelas requeridas 

residia no município de Porto Velho/RO e para comprovar essa informação 

traz a situação cadastral de uma empresa em que é sócio, o qual está 

ativa desde 2009, anterior aos débitos (2010/2011).

Ora, a simples existência de uma empresa em nome do autor com situação 

cadastral ativa não prova que este à época não residia na cidade de 

Curitiba, sendo que há outro sócio, podendo este ser o administrador.

Ademias, o próprio requerente afirma que morou durante um período na 

capital paranaense.

Desta forma, a verossimilhança não resta presente, razão pela qual 

indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

No mais, cumpra-se a determinação do despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 80309 Nr: 3308-98.2015.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO JOSÉ SPESSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa oficial, sendo que 

posteriormente tal edital será complementado pelo leiloeiro. Com base no 

Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão público para 

alienação dos bens penhorados, assim descritos resumidamente: DATA, 

HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO 1ª) 16 de março de 2018, a 

partir das 13 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br Caso leilão 

presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato 

Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br. 2ª) 16 de 

março de 2018, a partir das 14 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br 

Caso leilão presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim 

Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 85935 Nr: 840-30.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86721 Nr: 1122-68.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR TRENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 Vistos.

Considerando que o réu manifestou interesse em recorrer da sentença, 

bem como o decurso do prazo para apresentação do recurso por seu 

procurador INTIME-SE novamente o denunciado para que este constituir 

novo patrono.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 1635-36.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Certifico que nos autos cod 91017 o indiciado, em verdade, constituiu 

patrono para lhe defender da ação penal. Assim, procedo o traslado do 

aludido documento para este processo e intimo o douto advogado para 

defesa do réu.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88855 Nr: 1824-14.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYZA GARCIA LISBOA, Dayhane Kristian Santos 

Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE ALENCAR SOUZA - 

OAB:1904/RO, CARLA REGINA SCHONS - OAB:3900, JOSÉ EUDES 

ALVES PEREIRA - OAB:2897/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES 

- OAB:18.280/MT

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97233 Nr: 5343-94.2016.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MOROCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR

 Certifico que conforme documento de ref: 32 o BacenJud não foi 

realizado por ausência de relacionamentos da empresa executada com 

bancos. Assim, impulsiono o feito a fim de intimar o exequente para 

requerer o que entender de direito, em 5 dias, bem como para apresentar 

o novo endereço do executado, haja vista que negativo o mandao de ref: 

35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101175 Nr: 1481-81.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benicio das Chaga R. Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não 

ao benefício previdenciário da aposentadoria rural por idade.

Designo o dia 29/03/2018, às 13h30min, para audiência de instrução e 

julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104740 Nr: 2984-40.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente a apresentar novo 

endereço da parte executada, em 5 dias, haja vista que negativo o 

mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 108589 Nr: 4725-18.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON F VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação cautelar de busca e apreensão com pedido de liminar 

formulado pelo BANCO ITAÚ - UNI BANCO S / A, em face de ARILSON F 

VICENTE, objetivando a concessão de liminar de busca e apreensão de um 

veículo GM; Modelo: OS CAB DUP; Ano: 2012; Cor: prata; Chassi nº 

9BG148DH0D C458348; Placa OPC3796; Renavam: 00504645382.

A parte autora requereu a extinção do processo.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114635 Nr: 7233-34.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DALVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114649 Nr: 7238-56.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114991 Nr: 7379-75.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUER SUNIGA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.954-E

 Código 114991.

Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 13 de março 

de 2018, às 15h30min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas 

policiais militares, sendo que neste caso o presente documento será 

entregue ao comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro/MT, 31 de dezembro de 2017.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

IPC MIQUEIAS DE OLIVEIRA MOREIRA, podendo ser localizado na 

Delegacia de Policia Civil, nesta cidade de Comodoro /MT.

Advertências: O réu que devidamente intimado não comparecer na 

audiência terá sua revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115218 Nr: 7483-67.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO STEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2457 Nr: 72-37.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDOLIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de petição de Alduino da Silva Zamo em que alega que não deve 

ser realizada nenhuma medida executiva em seu desfavor, vez que a 

decisão de fls. 154/157 tornou nula a garantia real e pessoal oferecida.

Assiste razão ao peticionante, vez que a decisão retromencionada 

determinou a nulidade da garantia prestada na cédula rural pignoratícia e 

hipotecaria de n. 98/00423-9.

Determino a retificação da capa dos autos, para retirar o nome do 

peticionante como parte.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15830 Nr: 938-98.2005.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON PAES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15898 Nr: 1008-18.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDENIR PEREIRA FILHO, ARI SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - 

OAB:14.465-B/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 .Pois bem.Indefiro o pedido de fls. 1203, afinal o exequente não juntou nos 

autos comprovação de que o executado possui veículos em seu nome, 

sendo que tal diligência deveria ter sido realizada previamente pelo próprio 

interessado. Determino a confecção de alvará para levantamento dos 

valores penhorados, conforme pedido de fls. 1209.Defiro o pedido de fls. 

1211 para determinar que seja expedida certidão de crédito a fim de que o 

exequente possa protestar o executado.Em relação à petição de fls. 1215 

verifico que se trata de mero inconformismo da executada. Argumenta que 

o valor da multa diária é excessivo, porém tenho que excessiva e 

protelatória é na verdade a conduta da parte executada que se recusa a 

cumprir com sua obrigação. Importante ressaltar que o pedido de 

cumprimento de sentença foi protocolado em 24/09/2012 (fls. 1051), 

porém estamos em janeiro de 2018 e até agora nada da executada adimplir 

com sua obrigação, assim sendo as astreintes são na verdade 

decorrentes da postura do próprio executado. Defiro o pedido de fls. 1218 

e determino a expedição do mandado de penhora e avaliação dos bens 

indicados , sendo que deverá ser lavrado o devido termo conforme 

determinam os artigos 838 e 872 do Código de Processo Civil. Após, 

intime-se o executado, conforme preceitua o artigo 841 e seguintes do 

CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação no prazo de 10 dias. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel, deverá ser intimado também o cônjuge do 

executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de 

bens, nos termos do artigo 842 do CPC.Inexistindo impugnação manifeste 

o exequente se há interesse em adjudicação, caso contrário autos 
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conclusos para designação de leilão judicial. P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 16278 Nr: 1346-89.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS PAULO SORGE, MAYARA ARMACOLO 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGIA SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO SORGE - 

OAB:55.460 OAB/PR, MAYARA ARMACOLO ROCHA - OAB:57.972/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840-B/MT

 Vistos.

Autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 19312 Nr: 484-84.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS, 

PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - OAB:MT 

3.550-B, PATRICIA ALINE RAMOS - OAB:7.203/MT, SAMIR 

DARTANHAN RAMOS - OAB:8391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ORLANDO DE 

ANDRADE KELM - OAB:67226/RS

 Sentença.

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Efetuo nesta data a liberação das eventuais garantias que existam dos 

autos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23964 Nr: 1387-85.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdL(, JdJBdL(, MARIA DAS DORES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE JESUS LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELIANE VAZ RAINER 

THOMAZI - OAB:

 Vistos.

Revogo a nomeação da douta advogada Giliane Vaz Raizer Thomazi, ante 

a manifestação às fls. 97.

Assim, nomeio curadora especial o Dr. Genis da Hora, conforme dispõe o 

art. 72, II, do CPC, devendo ser a ele aberta vistas dos autos para que 

oferte a competente defesa.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25078 Nr: 2380-31.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIX ZOOTÉCNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AMPELIO BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A, ANDRÉ NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:8392/MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637, GUILHERME F. 

FIGUEIREDO DE CASTRO - OAB:10647, JOSÉ HENRIQUE S. VIIGO - 

OAB:11.751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora do veículo, formulado pelo credor, no 

endereço constante às fls. 130-verso.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo, sendo que deverá 

ser lavrado o devido termo conforme determinam os artigos 838 e 872 do 

Código de Processo Civil.

 Após, intime-se o executado para apresentar eventual impugnação ao 

auto de penhora e avaliação no prazo de 10 dias, nos termos dos artigos 

847 e 873 do CPC.

 Inexistindo impugnação, intime-se o exequente para que se manifeste.

 Entretanto, indefiro o pedido de buscas de bens imóveis no Cartório de 

Registros de Imóveis em nome do executado, visto cabe à parte 

requerente realizar tais diligências e não ao juízo.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27211 Nr: 1315-64.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ ROTTA, INÊS ROTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 Vistos.

Intimem-se as partes para que requeiram o que entender necessário, no 

prazo de 15 dias.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27698 Nr: 1814-48.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO, 

ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, LUCIA CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Em razão do lapso temporal existente desde a última avaliação, até 

o presente momento, determino que seja realizada nova avaliação do bem 

penhorado, termo conforme determinam os artigos 838 e 872 do Código de 

Processo Civil. )Após, intimem-se os executados, conforme preceitua o 

artigo 841 e seguintes do CPC, para apresentar eventual impugnação à 

avaliação no prazo de 10 dias. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel, deverá ser intimado também o cônjuge do 

executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de 

bens, nos termos do artigo 842 do CPC.Decorrido o prazo para 

impugnação da avaliação sem manifestação, autos conclusos para 

designação de leilão judicial.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31044 Nr: 2166-69.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 Vistos.

Acerca da impugnação ao cumprimento de sentença encartada aos autos, 

manifeste-se o impugnado/exequente, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31580 Nr: 2615-27.2009.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO GIONGO, ALDOIR GIONGO, 

EDELMIRA GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se alvará judicial para liberação dos valores para o requerente na 

conta informada às fls. 262-v. Indefiro o pedido retro vez que o exequente 

não juntou nos autos o resultado das buscas realizadas no sistema 

Infoseg e nem quais buscas realizou perante os cartórios de registros de 

imóveis do estado. Desta feita, a parte autora não demonstrou nos autos 

quais diligências realizou para fins de descobrir quais são os bens que o 

executado possui em seu nome.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32385 Nr: 573-68.2010.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, DIRCEU LUIZ ZANELLA, HOSANA MARIA ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 223, determino a liberação do valor 

penhorado em favor da parte exequente na conta informada às fls. 206, 

verso,

Manifeste-se a parte exequente solicitando o que entender pertinente.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33435 Nr: 1621-62.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCCO, SÉRGIO ANTÔNIO 

COCCO, MARGARETH MARIA COCCO, ENILDA ANA COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação do prazo para juntada de planilha atualizada do 

débito (fls. 15).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33437 Nr: 1623-32.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL WINGENBACH DA SILVA, IVETE 

ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA, BRASIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Código 33437.

Vistos.

Manifeste-se a parte exequente solicitando o que entender pertinente.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35945 Nr: 640-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, PAULO HENRIQUE 

RAMOS MACHADO, LUIZ FELIPE RAMOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

1 – Expeça-se alvará judicial para liberação dos valores incontroversos 

(R$ 9.557,78 – nove mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e 

oito centavos) para o requerente Antônio Ribeiro da Silva na conta 

informada às fls. 221-v.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37271 Nr: 1970-31.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:MT/14.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido formulado às fls. 394/395, e determino a intimação do 

banco requerido para que junte aos autos cópia dos contratos assinados 

pelo requerente, no prazo de 15 dias, a fim de que o mesmo possa 

confeccionar os cálculos de acordo com a sentença de fls. 205/250.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38162 Nr: 2860-67.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.F. DE PAULA TRANSPORTE-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 239, para que a parte autora seja intimada via edital 

acerca da renúncia de sua patrona, entretanto referida intimação deverá 

ser providenciada pela advogada peticionante, que deverá comprovar nos 

autos sua publicação na imprensa local.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38484 Nr: 3183-72.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUCUPIRA COMERCIAL DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732/A-MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 411/412, e determino a liberação do montante 

incontroverso (R$ 9.930,08), referente aos honorários sucumbenciais, 

devendo ser transferido para a conta informada às fls. 412.

Em relação à manifestação de fls. 410, verifico que o banco requerido 

está equivocado, haja vista que a perícia determinada nos autos é para 

dirimir a controvérsia em relação ao recalculo do contrato, conforme 

cálculos apresentados pelo banco às fls. 383/386 e pela autora às fls. 

387/391.

Por fim, tendo em vista que o banco requerido não trouxe os orçamentos 

determinados às fls. 408, mantenho o valor dos honorários periciais, 

conforme arbitrado às fls. 402/403.

Assim, determino a intimação do Banco requerido para que, no prazo de 

10 dias, efetue o pagamento dos honorários periciais, no valor arbitrado 

de R$ 2.400,00, consignando que em caso de inércia será efetuado 

bloqueio online dos valores.

Após, havendo o depósitos dos valores, intime-se o perito para que 

designe data para realização da perícia.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38773 Nr: 3471-20.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:OAB/MT 17981A

 Vistos. Em relação à execução, ressalto que o banco se manifestou às 

fls. 373 apenas em relação aos honorários advocatícios, razão pela qual a 

certidão de fls. 379 informa que o banco não impugnou os cálculos 

apresentados, de forma que o juízo às fls. 380 homologou as contas de 

liquidação. O exequente apresento o pedido de cumprimento de sentença 

que teve despacho inicial às fls. 397. Assim sendo, defiro o pedido de 

penhora on line da quantia de R$ 43.754,61 requerida pela parte autora 

nos presentes autos, visto que a executada OMNI/AS (cnpj 

92228410/0001-02) ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução. Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo 

Civil declara qual ordem de preferência para a realização da penhora. 

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos permanecerão no 

Gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que será 

juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos. (...) Por 

fim, deve ser privilegiado o direito ao contraditório, de forma que suspendo 

a liberação de valores determinada às fls. 397 e determino que o 

advogado Mauro Rosalino Breda seja intimado para em 15 dias se 

manifestar em relação à petição de fls. 398/400, tendo em vista que tal 

petição em suma declara que ele não é o titular do crédito depositado nos 

autos. Ressalto que é fato grave o advogado solicitar levantamento de 

valores o qual não faz jus, razão pela qual é importante que o Dr. Mauro 

Rosalino Breda esclareça o que aconteceu no presente feito. P. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38904 Nr: 3602-92.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIR HENRIQUE PALHARIN, LAERTE 

PALHARIM, JOICI AMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Também não assiste razão ao executado ao afirmar que a hipoteca 

impede a adjudicação, na verdade no caso em tela se aplica o disposto no 

artigo 876 paragrafo 5º do CPC, razão pela qual o credor hipotecário 

(Banco do Brasil) deve ser intimado para que manifeste se possui 

interesse em exercer seu direito de preferencia, vez que o exequente tem 

interesse na adjudicação. Por fim deixo de conhecer da impugnação ao 

valor do crédito executado (fls. 93) vez que a parte executada manifestou 

não concordar com o valor, porém não falou por qual motivo. Em relação 

ao documento de fls, 110 tenho que não é relevante a discriminação da 

reserva legal por meio de coordenadas, afinal, por óbvio, a exequente não 

irá escolher qual parte irá adjudicar do imóvel.O instituto da adjudicação 

pressupõe a adjudicação da área total do imóvel que tenha sido 

penhorado. Não é possível que a parte escolha que quer adjudicar apenas 

a área útil de determinado imóvel. O imóvel é especificado por sua 

matrícula e a partir do momento que é penhorado pode o exequente 

solicitar seu leilão ou optar pela adjudicação, sendo que caso opte pela 

adjudicação, ira adjudicar todo o imóvel constante da matrícula e não 

apenas parte dele.Defiro o pedido de penhora formulado pelo credor e 

determino a expedição do mandado de penhora e avaliação do bem 

indicado (matrícula 234 do CRI), sendo que deverá ser lavrado o devido 

termo conforme determinam os artigos 838 e 872 do Código de Processo 

Civil. Após, intime-se o executado, conforme preceitua o artigo 841 e 

seguintes do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de 

penhora e avaliação no prazo de 10 dias. Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá ser intimado também o cônjuge 

do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta 

de bens, nos termos do artigo 842 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39872 Nr: 890-95.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO LOPES DA SILVA - 

OAB:3772/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A

 Vistos.

Expeça-se alvará judicial para liberação dos valores para o requerente na 

conta informada às fls. 203.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40303 Nr: 1317-92.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEMES & SENA TERRAPLANAGENS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT
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 Vistos.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados judicialmente, 

devendo ser transferido para a conta bancária informada às fls. 258, em 

favor do patrono da parte autora.

Após, não havendo requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas estilares.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60213 Nr: 1965-72.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DE CASTRO, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:OAB/SP 206339, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 Vistos.

BANCO PAN S.A. requer a liberação dos valores penhorados às fls. 291, 

afirmando que já teria realizado o deposito dos honorários periciais.

Verifico que de fato o banco executado realizou tal pagamento conforme 

consta às fls. 292/291, que foi juntado após o bloqueio de valores.

Assim, expeça-se alvará judicial para liberação dos valores penhorados 

às fls.291 para o Banco Pan S.A. na conta informada às fls. 295-v.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60306 Nr: 2063-57.2012.811.0046

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KLTO, CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT

 Vistos.

Trata-se de medida protetiva solicitado pelo Ministério Público visando 

proteger as crianças que estariam sendo negligenciadas

O despacho inicial deferiu a aplicação imediata das medidas solicitadas.

O Ministério Público requer o arquivamento do feito.

Decido.

Em face do exposto, tendo em vista que o feito exauriu sua finalidade, 

julgo PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.

 P.R.I.C.

Ciência ao MP.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60761 Nr: 2553-79.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20.853-A/MT, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732/A-MT

 Vistos.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados judicialmente em 

favor do perito nomeado, devendo ser transferido para a conta bancária 

informada às fls. 426/427.

Considerando que o banco requerido devidamente intimado a informar uma 

conta para levantamento dos valores depositados nos autos, manteve-se 

inerte conforme certificado às fls. 429 remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas estilares.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60999 Nr: 2802-30.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA TAVARES DE OLIVEIRA GAMARRA, 

REINALDO RAMOS, EDI KEHL, ROMILDO DI SOUZA LIMA, DIOMAR 

OLIVEIRA DOS SANTOS, FERNANDO FREITAS DE SOUZA, ANTONIO 

DOMINGOS DA COSTA, CEZAR BENEDITO VOLPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR BENDEDITO VOLPI - 

OAB:OAB/RO 533, CEZAR BENEDITO VOLPI - OAB:533, Cezar 

Benedito Volpi - OAB:RO/533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada quitou o 

débito, sendo que os valores já foram levantados pelo exequente.

Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62636 Nr: 731-21.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MOREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Vistos.

Intime-se o requerido para que se manifeste acerca da liquidação da 

sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de homologação do valor 

apresentado pelo Ministério Público.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65897 Nr: 4081-17.2013.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ALESSANDRO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 Vistos.

Tendo em vista que o acordão anulou o leilão realizado não há que se falar 

em expedição da carta de arrematação.

Os valores que eventualmente tenham sido pagos pela arrematante devem 

ser devolvidos devidamente atualizados.

Intime-se a leiloeira para que tenha ciência da anulação do leilão.

Importante dizer que a cônjuge do executado já tem ciência do bem 

penhorado nos autos desde o dia 21/03/2017, afinal seu procurador 
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constituído peticionou nos autos. Não havendo sentido em determinar que 

a cônjuge seja novamente intimada da penhora.

 O direito de ciência da penhora não pode ser utilizado com a finalidade de 

obstaculizar o processo executivo. Saber da penhora tem como objetivo 

apontar ao juízo a existência de algum vício que a torne nula.

Ora, se o leilão realizado foi nulo por ausência de intimação da cônjuge do 

executado, a fim de sanear o feito basta determinar que seja realizado 

outro leilão do referido imóvel.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste solicitando o que 

entender pertinente, em especial acerca da realização de novo leilão do 

imóvel já penhorado nos autos. Imóvel este que a cônjuge já tem ciência de 

que se encontra penhorado nos autos.

Intime-se o exequente, o executado e sua cônjuge, todos por meio dos 

advogados constituídos nos autos.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65897 Nr: 4081-17.2013.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ALESSANDRO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 Vistos em Correição.EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa 

oficial, sendo que posteriormente tal edital será complementado pelo 

leiloeiro.Com base no Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de 

leilão público para alienação dos bens penhorados, assim descritos 

resumidamente:DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO1ª) 30 

de março de 2017, a partir das 10:00 horas, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial e online constar, Rua 

Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br.2ª) 30 de março de 2017, a partir das 13 

horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial e online 

constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT 

e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO 

(A)Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo os 

Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial 

matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA 

SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 

29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e 

LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 

66/2013.Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação 

deste despacho.DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS 

Caberá aos Leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com 

base no § 1º do art. 880 e art. 885 CPC/2015.REGRAS GERAIS DO 

LEILÃOO executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. 

Caso o executado não tenha procurador constituído nos autos, será 

intimado por carta com aviso de recebimento destinada ao endereço 

constante do processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por 

Oficial de Justiça (CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses meios, o 

executado será tido por intimado pela publicação deste Edital na imprensa 

oficial (CPC/2015, art. 889, parágrafo único).O coproprietário, meeiro ou 

titular de outro direito sobre o bem (credor hipotecário, credor fiduciário, 

promitente comprador com contrato registrado na matrícula etc) também 

deverão ser intimados do leilão através de carta com aviso de recebimento 

dirigida ao endereço disponível no processo ou constante do sistema 

informatizado da Justiça instruída com cópia desta decisão-edital. Caso 

frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por Oficial de Justiça 

ou Carta Precatória.O leilão será eletrônico e também presencial. Todas as 

pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão 

oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos incisos do 

art. 890 do CPC/2015.REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEISO 

lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015 ).Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 

5% (cinco por cento) do valor do lanço vencedor. O pagamento será à 

vista, em dinheiro ou depósito bancário em até 24 horas. Não paga nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do 

exequente (art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento 

do leilão, que deverá ser refeito, podendo, se for o caso.Caberá aos 

Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.Com base no Art. 895 

do CPC/2015, serão admitidas propostas de parcelamento da arrematação 

nas seguintes condições:O interessado em adquirir o bem penhorado em 

prestações poderá apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do 

primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da 

avaliação. II) Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem 

por valor que não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser 

comprovada em 24 horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas 

em 30 dias após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem 

depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do 

NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, 

este ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o 

pagamento da última parcela.. A arrematação será subordinada à cláusula 

resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.O pagamento à vista sempre 

prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.REGRAS 

ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEISEm qualquer das datas do leilão 

não poderá ser aceito lance inferior aos seguintes limites mínimos, que fixo 

com base no art. 891 do CPC/2015.a) Veículos automotores em geral: 

mínimo de 50% da avaliação;b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo 

de 50% da avaliação.Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% do valor do 

lanço vencedor. O pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas. 

Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em 

favor do credor (art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo 

retardamento do leilão, que deverá ser refeito. VENDA DIRETARestando 

negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:a) o prazo para os Leiloeiros 

promoverem a venda direta é de 90 (noventa) dias;b) será admitido o 

parcelamento da venda de veículos automotores em geral em 06 parcelas 

iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias depois de 

concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;c) o pagamento das 

parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada a 

este processo e aberta quando do primeiro recolhimento; d) o veículo será 

gravado com penhor e/ou restrição à venda no RENAJUD. Ressalto que a 

inserção da restrição deverá ser solicitada pelo leiloeiro ao magistrado 

após a realização da venda direta;e) a venda direta de imóveis poderá ser 

realizada de forma parcelada, desde que respeitadas as regras 

específicas antes fixadas para tanto.Restando inviabilizada a venda direta 

dos bens, propostas de compra por valores inferiores a esses 

balizamentos poderão ser submetidas à apreciação judicial para 

provimento específ ico.Int imem-se, inclusive os Lei loeiros, 

oportunizando-se lhes vista dos autos.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66933 Nr: 620-03.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO DIAS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Vistos.

Determino a intimação pessoal do requerido para que efetue o pagamento 

do débito, no prazo de 15 dias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67697 Nr: 1257-51.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELILIA SERGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSO DE ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FONSECA CORREA - 

OAB:MT/7.041, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 Vistos.

Determino a intimação da parte autora que se manifeste a respeito da 

petição de fls. 60, verso, no prazo de 30 dias, tendo em vista que foi 

certificado que a parte autora não efetuou o pagamento das custas 

devidas para cumprimento da carta precatória.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67697 Nr: 1257-51.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELILIA SERGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSO DE ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FONSECA CORREA - 

OAB:MT/7.041, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fls. 65, intime-se a parte autora 

pessoalmente para que requeira o que entender cabível em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70257 Nr: 3145-55.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A A RAMOS TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70930 Nr: 3449-54.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milenia Agrociencias S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71024 Nr: 3480-74.2014.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNRL, FDSR, WKRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o atestado médico colacionado pela parte peticionante, 

concedo a reabertura do prazo conforme requerido.

Entretanto, deixo de analisar o pedido de habilitação de Keila de Almeida 

Lopes, para compor o polo ativo da presente demanda, visto que deverá a 

parte comprovar nos autos em qual fase se encontra a ação de 

reconhecimento da paternidade, conforme determinado às fls. 41.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72979 Nr: 313-15.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIMAR BILHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PECUARIA SUL DO ARIPUANÃ, 

CANORPA- COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO NORTE DO 

PARANÁ, COOPERATIVA AGROPECUARIA PIONEIRO LTDA- CANORP, 

COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE IVAIPORÃ LTDA, 

COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE PORECATU LTDA, 

COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CAFEICULTORES DE PORECATUN 

LTDA, COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DE MANDAGUARI LTDA, 

EUZÉBIO ANDRÉ GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de citação por edital da CANORPA – COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA CENTRO NORTE DO PARANÁ e CANORP – 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA NORTE PIONEIRO LTDA por edital.

Expeça-se carta para citação da COOPERATIVA AGRÁRIA DOS 

CAFEICULTORES DE IVAIPORÃ LTDA no endereço infomado na petição 

retro, bem como para COPROCAFÉ – COOPERATIVA AGRÁRIA DOS 

CAFEICULTORES DA ZONA RURAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO LTDA no 

endereço constante na inicial.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos o Estudo Cadastral do 

imóvel conforme solicitado pela Fazenda Estadual às fls. 265.

Certifique-se se a ré AGROPECUÁRIA SUL DO ARIPUANÃ LTDA que 

peticionou às fls. 253 apresentou contestação, uma vez que pediu dilação 

do prazo para a apresentação da peça defensiva há quase cinco anos.

Expeça-se carta de intimação aos confinantes EUZÉBIO ANDRÉ 

GUARESCHI e CARLOS ALBERTO PREST.

Oficie-se ao CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DE CUIABÁ, para que faça constar 

nas matrículas 39.552 e 18.434 (objetos da ação), a existência da 

presente ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75144 Nr: 1225-12.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAPE COMERCIAL MARTINS DE AUTO 

PEÇAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2.059 OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE DE ALMEIDA 

FERREIRA - OAB:RO/1338

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78502 Nr: 2581-42.2015.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOTORANTIM METAIS NIQUEL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME SIMOES FERREIRA - 

OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Revogo a decisão anterior, e NOMEIO perito(a) judicial, independentemente 

de compromisso (art. 466 do CPC), a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA, localizado na Avenida Prof. Rubens de Mendonça, nº 

1856, CPA, SL. 408, Ed. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 

7 8 0 5 0 - 0 0 0 ,  F o n e  ( 6 5 )  3 0 5 2 - 7 6 3 6 ,  E - m a i l s 

cuiaba@realbrasilconsultoria.com.br e contato@brasilconsultoria.com.br, 

para realização da avaliação da renda pela ocupação da área e da 

indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos 

trabalhos de pesquisa.

A empresa nomeada deverá se manifestar independente de intimação 

pessoal, vez que ela tem acesso às publicações realizadas via DJE.

 Atente-se a instituição nomeada para o disposto no artigo 465 do CPC 

(“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – 

proposta de honorários; II – currículo, com comprovação de 

especialização; III – contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde será dirigidas as intimações pessoais”).

 Após a manifestação do perito, INTIME-SE a parte requerente para fins e 

prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC.

Posteriormente, INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, designar 

data para a realização da perícia na parte requerente e para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465 (“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito 

apresentará em 5 (cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo, 

com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como para seguir os ditames do art. 473, incisos e 

parágrafos, do mesmo diploma legal.

Com a designação de data para a perícia e indicação dos honorários, 

INTIMEM-SE novamente a parte requerente, para que deposite em juízo, o 

valor correspondente aos honorários no prazo de 10 (dez) dias anteriores 

àquela, fazendo constar da intimação que o exame pericial em comento 

realizar-se-á apenas mediante a efetivação de tal depósito, devendo ser 

liberado ao(à) perito(a) apenas 50% (cinquenta por cento) do valor antes 

da realização da perícia em questão.

 O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação.

Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do 

artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação das partes se dará 

mediante publicação no DJE.

 CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79342 Nr: 2922-68.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 
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ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO D FREITAS, ELIANE DE 

SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 80415 Nr: 3352-20.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DE FATIMA XIMENES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não 

existem preliminares a serem analisadas.

2 - Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou 

não à concessão de auxílio-doença.

 3 - Necessário a realização de perícia médica para dirimir a questão, 

assim determino que os autos voltem conclusos após o perito judicial 

disponibilizar data para a realização da citada.

4 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81731 Nr: 3848-49.2015.811.0046

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA 

RODRIGUES BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR AFONSO SPOHR, MARLI RAMOS DOS 

SANTOS, LEILA AGUETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada Marli e intimo a parte autora para que apresente impugnação 

no prazo de 15 dias. Reitero a intimação dos autos para que comprovem a 

distribuição / andamento da carta precatória para citação da requerida 

Marli Ramos dos Santos, haja vista que comprovada apenas dos 

requeridos Vilmar e Leila, não havendo como certificar o decurso do prazo 

para estes enquanto não for juntada a CP de citação da ré Marli.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83844 Nr: 314-63.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FERNANDES TAMAROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CHAMA DE QUEIROZ 

- OAB:9328

 Vistos.

Defiro o pedido realizado pelo denunciado e determino a expedição de 

carta precatória para Comarca de Cacoal/RO, visando fiscalizar o 

cumprimento das condições do sursis.

Saliento que o réu deverá entrar em contato com a Diretoria do foro a fim 

de obter os boletos para pagamento das prestações assumidas em razão 

do benefício da suspensão condicional do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 84225 Nr: 429-84.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agrpecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA DA CRUZ ORTOLAN, ÁLVARO 

LUIZ ORTOLAN, FÁTIMA ROSANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para dar andamento na presente execução, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88311 Nr: 1602-46.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORALDA BATISTA DE MATOS BICALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.
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Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89487 Nr: 2027-73.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO, DENISE 

FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBERINHO - OAB:6129-B MT, MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97592 Nr: 5516-21.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ANTONIO ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - BRASIL FOODS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente a apresentar novo 

endereço da parte executada, em 5 dias, haja vista que negativa a CP de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100884 Nr: 1321-56.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOSTENER GONÇALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DE OLIVEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar em 

relação à avaliação realizada, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102421 Nr: 2025-69.2017.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON NOGUEIRA DE PÁDUA, MATEUS SOARES DE 

PÁDUA - MENOR IMPUBERE, DEBORA MARIA SOARES DE PADUA MENOR 

IMPUBERE, JAELCIO DE PAUDA, LUCAS SOARES DE PADUA, GEIZE 

MAIARA DE PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fim de dar celeridade ao feito, realizei a penhora on line nas contas 

com CPF da "de cujos" e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores em favor dos 

requerentes, na conta apontada na inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103154 Nr: 2298-48.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON VELOZO, Marcia Cristina da Silva Velozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genisvaldo Figueiredo , Cassiano de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte para realização do pagamento das taxas judiciarias no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103538 Nr: 2459-58.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE LIMA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 
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parágrafo único do artigo 27 da portaria 03/2017, CERTIFICO que foi 

apresentada a peça de interposição do recurso de apelação, razão pela 

qual intimo o recorrente (réu) a apresentar as razões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110434 Nr: 5460-51.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZECREI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113480 Nr: 6734-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIUCIA RESENDE DE SOUZA, LUIS 

FERNANDO DA SILVA SOARES, WESLEY COSTA DA SILVA, ALLAN 

DIEGO DOS SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Denunciado: LUÍS FERNANDO DA SILVA SOARES E OUTROSRÉU 

PRESOAutor: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSONúmero único: 6734-50.2017.811.0046Código: 113480Vistos.1 – 

Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro 

de 2018, às 16h00min, conforme dispõe o artigo 399 do Código de 

Processo Penal.2 – Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas e a 

vítima, se for o caso, de acordo com o que determina o artigo 399 e 400 do 

Código de Processo Penal.3 – A fim de racionalizar os trabalhos da 

secretaria, a presente decisão serve como M A N D A D O D E I N T I M A 

Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas policiais militares, 

sendo que neste caso o presente documento será entregue ao 

comandante do policial militar. 4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114543 Nr: 7206-51.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CESARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS - COMPANHIA DE SEGURO 

ALIANÇA DP BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 Vistos.

Apensem-se a presente execução provisória aos autos principais (Código 

nº 1673-29.2008.811.0046).

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114604 Nr: 7229-94.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Oras, quando se busca anular um contrato, o valor da causa é o 

valor do contrato que busca ser anulado; quando se busca anular uma 

promissória, o valor da causa é o valor da promissória, e por ai 

vai.Portanto, se o autor busca anular um crédito de R$ 2.548.909,41 que 

decorre da sentença prolatada, nada mais razoável que este seja o valor 

da causa.Deve ser ressaltado o que diz o artigo 292 do CPC.Art. 292. O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:(...)II 

- na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida;Lembre-se, ademais, que o valor da 

causa se insere dentre os requisitos que dão conformidade à petição 

inicial, sendo certo que a inadequação do montante, como aqui verificado, 

implica na ausência de um dos pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, 

c/c art. 319, V, ambos do CPC.Pelo exposto, intime-se a parte autora para 

em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, nos termos e sob as penas do art. 

321, parágrafo único, do CPC, atribuindo à causa o valor correspondente 

ao proveito econômico da demanda, e, ainda, para recolher a diferença 

das custas processuais.Decorrido tal prazo, certifique-se e 

conclusos.Comodoro/MT, 31 de dezembro de 2017.Marcelo Sousa Melo 

Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114605 Nr: 7230-79.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Ressalto ainda que a sentença foi objeto de recurso de apelação, 

sendo que as partes se compuseram extrajudicialmente sendo tal acordo 

homologado pela relatora às fls. 1412 do processo de código 

31044.Importante mencionar que a decisão monocrática da 

desembargadora relatora foi claro ao dizer que: “Assim, resguardo o 

direito do advogado Dr. Gastão Batista Tambara quanto aos seus 

honorários sucumbenciais fixados na sentença do Juízo singular, nos 

termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais, o que por consequência, torna prejudicado este recurso de 

apelação.”Ora, qual o interesse da presente ação se os honorários foram 

fixados na sentença proferida no processo de código 31044 e 

posteriormente ressalvado pela desembargadora que homologou o 

acordo?Houve um tempo nesta comarca em que diversas ações 

milionárias tinham valor da causa simbólico, porém este tempo já passou e 

agora estão surgindo as consequências dessas condutas irresponsáveis 

do passado. Assim sendo, tendo em vista o fenômeno da coisa julgada 

existente nos autos do processo 31044, deixo de receber a presente 

inicial. O recebimento de tal inicial seria um completo desrespeito à 

Constituição Federal que coloca como direito fundamental a segurança 

jurídica, em especial a preservação da coisa julgada.P. I. Comodoro/MT, 31 

de dezembro de 2017.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114963 Nr: 7370-16.2017.811.0046
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPLEY LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E 

SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMA MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA MORETTO - 

OAB:288353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

 Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114994 Nr: 7382-30.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PIZZA COMODORO LTDA, 

GILBERTO JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

 Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115003 Nr: 7392-74.2017.811.0046

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAP ADMINISTRADORA E INCORPORADORA DE BENS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS ALTO JURUENA IX, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI, IMOBILIÁRIA FABMAR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. , PAULO SÉRGIO RODRIGUES , 

TG ASSESSORIA AGROPECUÁRIA AMBIENTAL - ME , AGRO ALEXANDRE 

VALVERDE BRANDÃO , CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDÃO , 

PATRICIA ECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA 

- OAB:38266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Notificação Judicial, fundamentada no art. 726, do CPC, ou 

seja, com a finalidade exclusiva de apenas somente dar ciência ao 

interessado do inteiro teor da petição inicial, vez que o presente rito não 

se presta para compelir outrem a fazer ou deixar de fazer algo. Tais 

manifestações formais não têm caráter construtivo de direitos, apenas 

tornando público que alguém fez determinada manifestação. Elas não têm 

outra consequência jurídica a não ser o conhecimento incontestável da 

manifestação de alguém

Desta forma, determino a interpelação do interessado, fazendo constar no 

mandado a observação que se trata tão somente de interpelação dos 

interessados do inteiro teor da inaugural, em virtude do presente rito não 

se prestar para compelir outrem a fazer ou deixar de fazer algo, uma vez 

que a presente demanda não possui natureza contenciosa.

 Decorridos quarenta e oito (48) horas da notificação aos interessados, 

tudo devidamente certificado, sejam os autos entregues à parte autora 

independente de traslado, mas com a devida certificação.

 Tomadas tais providências, autos ao arquivo.

 Cumpra-se. Intimações necessárias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 80583 Nr: 3415-45.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO PEREIRA VIANA, LUCINEIA AGOSTINHO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT, LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, Marcio de Paula Holanda - OAB:6357/RO

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 
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tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92265 Nr: 3085-14.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORANI LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1 - Nomeio perito judicial, independentemente de compromisso 

(art. 466 do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à 

Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária.2 - Arbitro 

os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), Resolução 

541/2007 do Conselho da Justiça Federal.3 – Intime-se o perito por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com) para ciência dos quesitos, devendo 

entregar o laudo no prazo de 60 (sessenta) dias.Caso o perito entenda 

necessário fazer carga dos autos deverá se dirigir à escrivania para 

retirá-los. 4 – Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar 

assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, NCPC), se ainda 

não tiverem apresentado.5 - Fica a perícia previamente agendada para o 

dia 28/02/2018, às 13h20min, neste Fórum, devendo a parte autora, agora 

habilitada, ser intimada para comparecimento, trazendo consigo todos os 

exames e laudos médicos que possui relacionados à sua incapacidade 

laborativa.6 - Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes 

termos:01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal 

(ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa 

periciada?(02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava?(03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética.(04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico?(05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73151 Nr: 373-85.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MARTINS DE BELLIS - 

OAB:18309/O, FABIANA MARQUES LIMA RAMOS - OAB:169829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81844 Nr: 3902-15.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRÓLEO SABBÁ S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês 

Marques Morais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.
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1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 82790 Nr: 4162-92.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO STRANIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY DELAZZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110473 Nr: 5469-13.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para a parte requerente se 

manisfestar quanto a certidão do Oficial de Justiça de ref: 17

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 26203 Nr: 358-63.2008.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LEMOS NEGRÃO SAMPAIO, 

MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para manifestar-se 

no autos quanto o recurso, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33652 Nr: 1838-08.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE GONZAGA ALVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JULIA SÉ BALÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 VISTOS, ETC.

 Ante a desídia das partes, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34479 Nr: 2663-49.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, tendo em vista 

a nova constituição de patrono, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que tome 

ciência da Decisão Judicial, a qual julgou extinta por sentença a presente 

execução, exarada nos autos do processo em epigrafe no dia 26/10/2017, 

disponibilizado no DJE nº 10133, de 06/11/2017 e publicado no dia 

07/11/2017.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40016 Nr: 3700-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Vistos em recesso forense.

Em cumprimento ao Provimento nº. 12/2017-CM, bem como nos termos da 

LEP, designo audiência de custódia/justificação para o dia 19/12/2017, às 

16h30min.

Ciência ao Ministério Público.

Requisite-se a presença do réu.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60352 Nr: 2115-53.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE BARROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para 

manifestar-se no autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63120 Nr: 1238-79.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSF, EFDSF, RDSF, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71553 Nr: 3704-12.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO JOÃO GUADAGNIN, JOÃO ALCIR RODRIGUES 

DE VARGAS, RODRIGO MOURA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:21954, JOÃO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - 

OAB:5881/A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:1739-A, CARMEN GLÓRIA ARRIAGADA BERRIOS - 

OAB:20668, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - OAB: 18.603/B 

/MT, EMILIANA SILVA SPERANCETTA - OAB:22234/PR, FERNANDO 

O'REILLY CABRAL BARRINUEVO - OAB:OAB/PR 20.668, GERCELENE 

FERNANDES PINTO - OAB:17034 /MT, GIOVANI GIONÉDIS - OAB:8.128 

/PR, GIOVANI GIONÉDIS FILHO - OAB:39496, GISLAINE CRISPIM DE 

FARIA CRUZ - OAB:16988/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA 

- OAB:16555-A, ROBERTO CORDEIRO JUSTUS - OAB:27078, SANDRO 

RAFAEL BONATTO - OAB:22788

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75507 Nr: 1380-15.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS WILLIAN MACHADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 DELIBERAÇÕES

VISTOS, ETC.

De proêmio, ante a ausência do defensor público nomeio para o ato o Dr. 

Egidio Alves Rigo, OAB/MT 23464-O, nos termos do Art. 298 da CNGC, 

sendo que arbitro 1 URH pelo trabalho realizado.

Homologo desistência das testemunhas acima mencionadas.

Mantenho os autos conclusos para sentença.

Sentença

O Ministério Público Estadual no uso de suas atribuições legais ofertou 

denúncia contra Lucas Willian Machado de Souza, qualificado nos autos, 

dando-o como incurso nas disposições do art. 157, §2º, incisos I, do 

Código Penal.

Narra à peça acusatória, em síntese, que:

No dia 13 de março de 2015, por volta da 01h15min, no interior do 

estabelecimento comercial denominado “Hotel Porto Alegre”, localizado na 

Rua Mato Grosso, bairro Cristo Rei, nesta cidade e comarca de 

Comodoro/MT, o denunciado LUCAS WILLIAN MACHADO DE SOUZA 

subtraiu, para si próprio, coisas alheias móveis, mediante grave ameaça e 

violência à pessoa, com o emprego de arma (“facão”), a importância de R$ 

215,00 (duzentos e quinze reais) e algumas latas de cerveja, consoante 

denotam o Termo de Exibição e Apreensão de fl. 05-IP, Termos de 

Declarações de fls. 03/04-IP e 07-IP, Auto de Entrega de fl. 29-IP e demais 

documentos inclusos nos autos.

Auto de prisão em flagrante à fl.12.

Recebida a denúncia (ref.4), o réu foi devidamente citado (ref.9), 

apresentando resposta à acusação em evento de ref.12.

Na instrução criminal foi ouvida uma testemunha e interrogado o acusado 

(ref.34).

Em sede de alegações finais orais, o Presentante do Ministério Público 

pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da peça 

acusatória.

No mesmo momento processual, a douta Defesa, propugnou pela 

aplicação da pena mínima.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

 Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, pela qual se pretende 

imputar a Lucas Willian Machado de Souza, a prática do crime de roubo 

qualificado pelo emprego de arma.

Inicialmente, registre-se, a presença das condições genéricas da ação 

(legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade 

aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 

c/c art. 18 do Código de Processo Penal).

Da mesma forma, estão presentes os pressupostos processuais de 

existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade 

específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, 

originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela 

qual passo a analisar o mérito da acusação.

O crime imputado ao acusado (art. 157, §2°, inciso I, do CP) está assim 

descrito, ipsis litteris:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

Pois bem, no mérito tenho que o pedido condenatório é procedente, 

explico.

Em acurada análise a este feito, em relação ao crime de roubo qualificado, 

verifica-se que há prova da materialidade, conforme se extrai da do auto 

de prisão em flagrante de fl.12, auto de exibição e apreensão de fl.15, bem 
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como pelos demais documentos colacionados aos autos.

Resta analisar a autoria delitiva e a responsabilidade penal do acusado, 

para os quais passarei a análise conjunta, cotejando os fatos 

relacionados na denúncia com as provas dos autos.

Após, debruçada análise de todo processado, verifica-se que a autoria 

delitiva, restou amplamente demonstrada nos autos da ação penal, não 

sobejando dúvidas em atribuí-la ao acusado, vejamos.

Durante a instrução processual, a testemunha/vítima Mário, narrou que os 

fatos se deram do modo descrito na denuncia, sendo que reconhece o réu 

como o autor do delito.

A seu turno, o réu, em seu interrogatório, confessa o delito que lhe é 

imputado, nos exatos moldes da denuncia acusatória.

De se ver as claras, portanto, a certeza do cometimento do crime pelo 

acusado.

Posto isso, no caso sub judice, não há qualquer elemento nos autos que 

coloque em dúvida a autoria delitiva. Ao contrário, todas as provas 

produzidas fornecem a certeza necessária para que se considere o réu 

como autor do delito em testilha.

Sendo assim, verificando que os elementos indiciários atinentes à autoria 

delitiva suscitados no âmbito investigativo restaram completamente 

evidenciados no âmbito judicial, a condenação é medida escorreita, eis 

que respaldada em seguros elementos de provas, já submetidos ao crivo 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, saliento que patente resta à qualificadora, em relação ao réu, uma 

vez que ficou comprovado que o acusado empregou arma branca 

consistente em um facão para incutir medo à vítima, para que alcançasse 

a consumação do delito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRETENDIDA A 

DEGOLA DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA – 

DESACOLHIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA – PROVA 

TESTEMUNHAL ROBUSTA ACERCA DO USO DE UMA FACA – ALMEJADA 

A DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO – 

INVIABILIDADE – INVERSÃO DA POSSE – DESNECESSÁRIA A POSSE 

MANSA E PACÍFICA DA "RES FURTIVA" – APELO DESPROVIDO.

1. Configurado o emprego de arma no crime de roubo, descabe cogitar-se 

de exclusão da majorante prevista no inciso I, do art. 157, do CP, dado que 

a arma branca do tipo faca possui potencialidade lesiva imanente, a 

prescindir de perícia.

2. Sendo o agente surpreendido em flagrante, instantes após a subtração 

dos bens mediante grave ameaça, resta consumado o delito de roubo, 

pois este independe da posse mansa e pacífica da “res furtiva”, bastando 

sua retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve 

lapso temporal, pouco importando o fato de terem sido ulteriormente 

restituídos.

(Ap 53886/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

30/09/2015). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONCURSO DE 

AGENTES, EMPREGO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO À LIBERDADE 

DAS VÍTIMAS – ATENUANTE DA CONFISSÃO – PENA-BASE FIXADA NO 

MÍNIMO – REDUÇÃO INVIABILIZADA – SÚMULA 231 DO STJ – 

ATENUANTE INOMINADA – RÉU PORTADOR DE HIV E DEPENDENTE 

QUÍMICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – EXCLUSÃO DE 

MAJORANTES – ARMA NÃO PERICIADA – IRRELEVÂNCIA – VÍTIMA 

AMARRADA E OUTRA SEQUESTRADA – QUALIFICADORA 

CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO.

Na incidência da atenuante da confissão, vigora a observância ao contido 

na Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena-base abaixo do 

patamar mínimo previsto em abstrato na norma incriminadora.

As alegações de ser portador de HIV e dependente químico depende de 

prova nos autos, do contrário, não há falar em incidência de atenuante 

inominada.

Para a configuração da majorante contida no inc. I do § 2º da norma penal 

tipificadora, é irrelevante que a arma branca seja submetida à perícia 

técnica para comprovação da sua potencialidade lesiva.

A restrição à liberdade das vítimas, para incidir, pressupõe que perdure 

por período de tempo juridicamente relevante, assim entendido como o 

necessário para a obtenção do resultado típico ou para assegurar a 

impunidade do agente.

(Ap 115831/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 

23/10/2015). Grifei.

Por fim, no que tange a aplicação da pena, embora tenha o Ministério 

Público aludido que o réu seria reincidente, tal alegação não foi 

comprovada nos auto, sendo que rejeito as consequências de tal instituto 

no que tange a aplicação da pena.

DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia para CONDENAR o 

réu Lucas Willian Machado de Souza, qualificado nos autos, as penas do 

art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal.

PASSO A DOSAR A PENA

A pena prevista ao crime de roubo é de reclusão de quatro a dez anos e 

multa, conforme preceitua o art. 157, do Código Penal.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

observo que:

a) culpabilidade do réu, como é sabido compreende a reprovação social 

que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos 

concretos, sendo que, no caso em tela, tenho que não houve culpabilidade 

extrema do réu;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao 

agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em 

matéria criminal. Vislumbro que o acusado possui antecedentes 

imaculados, ante o disposto na súmula 444 do STJ;

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto 

da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo 

pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, 

melhor seria a inserção social . Pelo que dos autos consta, não há nada 

que possa ser levado em desfavor do réu;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, 

os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor 

predominante para o qual tende . Pelo que dos autos consta, vislumbro 

que sua personalidade é desvirtuada, bem como propensa para o 

cometimento de ilícitos, o que, com efeito, revela-se sua periculosidade, 

fazendo com que mereça majoração da pena (fl.69);

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o 

fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o 

sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis . Este não é 

justificável, uma vez que o réu agiu movido pela ganância de obter lucro 

fácil em prejuízo a terceiros;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São 

os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua 

gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação 

delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o 

objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do 

fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos 

autos, tenho que não houve circunstância excedente;

g) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa;

 h) as consequências do crime foram graves, pois não foram recuperados 

todos os bens pertencentes.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A 

PENA-BASE, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) 

dias-multa.

Inexistem ou agravantes a serem observadas, no entanto presente 

atenuante da confissão espontânea (art.65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), 

pelo que fixo a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

15 (quinze) dias-multa.

Quanto à última fase, não observo causas de diminuição de pena, todavia, 

vislumbro a presença da causa de aumento de pena, prevista no §2°, 

inciso I, do art. 157, do CP, razão pela qual, majoro a pena em 02 (dois) 

anos de reclusão, observado o quantum de aumento de 1/3, conduzindo a 

pena ao patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 

(quinze) dias-multa de reclusão, reprimenda que torno definitiva, por não 

visualizar nenhuma outra circunstância ou causa que possa interferir 

neste quantum.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30, do valor do salário mínimo vigente à 

época do fato, devidamente corrigido.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade, diante da quantidade de pena aplicada e, tendo em vista a 

gravidade do delito e as circunstâncias em que fora praticado.

Diante da condenação que ora se opera, é incabível a concessão de 

substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44 do CP) por pena 
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restritiva de direito, bem como a suspensão condicional da pena (sursis – 

artigo 77 do CP).

Considerando que a detração não alterará o regime inicial de cumprimento 

de pena, deixo o computo para a fase da execução penal.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Após o trânsito em julgado, determino a suspensão dos direitos políticos 

do condenado Lucas Willian Machado de Souza enquanto durar os efeitos 

da condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de 

eventuais penas acessórias, que não se confundem com a perda dos 

direitos políticos (CF, art. 15, inc. III).

Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na forma de costume, 

inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (art. 15, III, da 

Constituição Federal).

Após, certificado o trânsito em julgado, expeçam-se as Guias de 

Execução Penal definitivas, encaminhando-as, à Vara de Execuções 

Penais deste Juízo.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais.

Intimem-se o réu do inteiro teor da presente, nos moldes do art. 392, do 

Código de Processo Penal.

No mais, ao que tange o pleito de recondução do réu à Cadeia Pública 

desta Comarca, tal pleito será analisado pelo Juízo da Execução Penal.

Transitada em julgado, lancem-se o nome no rol dos culpados.

Feito isso, arquive-se como de praxe.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60514 Nr: 2295-69.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON PIMENTA MATOS -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVIERA SCATIGNA - OAB:

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64632 Nr: 2799-41.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE PALHARIM, JOICI AMANN, ENEDIR HENRIQUE 

PALHARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73649 Nr: 564-33.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDANHA CONSTRUTORA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO - 

SINFRA, BICBANCO - BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A, EDNALDO 

NEVES DOS SANTOS, LUIZ PEREIRA VIANA, VALDIR JOSE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUELA SARMENTO - 

OAB:BA/18454

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente
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do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73680 Nr: 579-02.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cíntia Paula Baione Silva - 

OAB:187747/SP, Deise Steinheuser - OAB:255862/SP, Graziela de 

Oliveira Souza - OAB:253884/SP, João Luiz Cunha dos Santos - 

OAB:265931/SP, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - OAB:309115, 

RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - OAB:300.923/SP, Sérgio Roberto 

de Oliveira - OAB:75728/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIOS NARDINI - OAB:8386, 

VINICIUS DE MEDEIROS MARÇAL - OAB:MT/19114-A

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79441 Nr: 2952-06.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON ANTONIO REIMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 80370 Nr: 3337-51.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI LEITE FERNANDES, JOSÉ FAUSTO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).
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Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 82454 Nr: 4087-53.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEIDE ADÃO RODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSO DE ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90352 Nr: 2307-44.2016.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MACHADO VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÚBLIO VILAS BOAS NETO, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93203 Nr: 3489-65.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VF, GFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO -NUCLEO DE VILA BELA DA S. TRINDADE 

- OAB:

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.
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Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93777 Nr: 3754-67.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. B. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110007 Nr: 5308-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para a parte requerente se 

manisfestar quanto a certidão do Oficial de Justiça de Ref: 22

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112235 Nr: 6260-79.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI AQUINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do autor de ref:24, a qual informou ter recolhido 

o valor de R$ 558,16, contudo não há a juntada da guia de pagamento, 

nem o comprovante respectivo, venho por meio deste intimar a parte 

requerente para juntar os comprovantes supramencionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114803 Nr: 7314-80.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOC CELL COMÉRCIO DE CELULARES LTDA 

ME, ALAN JONATHAN DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Cite-se a devedora para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida 

[art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data da 

juntada aos autos do mandado de citação [art. 915 do CPC].

 Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, 

descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a 

respeito dos atos processuais praticados, o executado [art. 154, inciso V 

e art. 829, § 1.º, ambos do CPC].

Intime-se a executada para que, no prazo para embargos, caso queiram, 

uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC].

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade [art. 827, §1º, do CPC].

A propósito, defiro os benefícios do art. 212 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114824 Nr: 7319-05.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1. LOJÃO DO POVO COM. DE ROUPAS LTDA 

ME, TANIA MARA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Cite-se a devedora para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida 

[art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data da 

juntada aos autos do mandado de citação [art. 915 do CPC].

 Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, 

descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a 

respeito dos atos processuais praticados, o executado [art. 154, inciso V 

e art. 829, § 1.º, ambos do CPC].

Intime-se a executada para que, no prazo para embargos, caso queiram, 

uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC].
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Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade [art. 827, §1º, do CPC].

A propósito, defiro os benefícios do art. 212 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114955 Nr: 7367-61.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1. J C R PIOVEZAN AREAIS ME , JULIO CESAR 

RIGO PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Cite-se a devedora para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida 

[art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data da 

juntada aos autos do mandado de citação [art. 915 do CPC].

 Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, 

descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a 

respeito dos atos processuais praticados, o executado [art. 154, inciso V 

e art. 829, § 1.º, ambos do CPC].

Intime-se a executada para que, no prazo para embargos, caso queiram, 

uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC].

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade [art. 827, §1º, do CPC].

A propósito, defiro os benefícios do art. 212 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114956 Nr: 7368-46.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1. JUCINEI PENSO (Virtual Shop Importados), 

empresário individual, 2. JUCINEI PENSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Cite-se a devedora para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida 

[art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data da 

juntada aos autos do mandado de citação [art. 915 do CPC].

 Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, 

descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a 

respeito dos atos processuais praticados, o executado [art. 154, inciso V 

e art. 829, § 1.º, ambos do CPC].

Intime-se a executada para que, no prazo para embargos, caso queiram, 

uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC].

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade [art. 827, §1º, do CPC].

A propósito, defiro os benefícios do art. 212 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 271 Nr: 238-35.1999.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PORFIRIO DAS VIRGENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS - 

OAB:MT - 5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 271

 SENTENÇA

A desídia dos autores culminou na integral frustração do procedimento, 

impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

Os demandantes, apesar de intimados para dar prosseguimento ao feito, 

não o fizeram, quedando-se inertes. De fato, restou patente nos autos o 

desinteresse dos requerentes em dar prosseguimento ao processo.

 Saliento que reputo válida a intimação encaminhada ao endereço 

constante na inicial, visto que cabia ao demandante, acaso alterasse seu 

endereço, comunicar ao Juízo (art. 238, parágrafo único, do CPC).

Em face do exposto, nos termos do art. 267, § 1º, do Código de Processo 

Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Custas e despesas processuais pelo requerente.

Expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado à fl. 260, em favor 

do executado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

Comodoro/MT, 01 de março de 2016.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39428 Nr: 443-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS WEST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA ENVIO DA CARTA PRECATÓRIA, OU, 

RETIRA-LA NA SECRETARIA PROVIDENCIANDO A SUA DISTRIBUIÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40150 Nr: 1166-29.2012.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX GUNTER JONK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE BRUSQUE SC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Ante a desídia da parte requerente, conforme certificado á fl. 29, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem consignando nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40236 Nr: 1251-15.2012.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM, VLM-PM, CPM, DM, VLM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM, FPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:11386/MT, Denize Moretto - OAB:10424, Gustavo Guilherme 

Costa Salazar - OAB:11519, HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - 

OAB:15640, JACKSON WESLEY VALÉRIO - OAB:9057, VIVIANE 

CRISTINE CALDAS - OAB:9826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denize Moretto - OAB:10424

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60302 Nr: 2059-20.2012.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ZUCATTO, VALDIR JOSÉ ROTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64064 Nr: 2222-63.2013.811.0046

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM PRADELLA MORETTO, VERA LUCIA 

MORETTO, DENIZE MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLENIO MORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Moretto - OAB:10424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71310 Nr: 3610-64.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 
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assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71356 Nr: 3625-33.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ZUCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alcir Rodrigues de 

Vargas - OAB:5.881-A/MT, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - OAB:12690, 

RODRIGO MOURA VARGAS - OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73443 Nr: 485-54.2015.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPÉ, CHRISTINE 

DITCHFIELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME, ALMIR 

CARNEIRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FELIPE MARIANO - 

OAB:65667/PR, JULIÃO DE FREITAS - OAB:530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/O/MT, FELIX LOPES FERNANDES - OAB:10420/MS

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73658 Nr: 568-70.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerâmica Comodoro Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tomem ciência do retorno dos autos à 1ª Instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76352 Nr: 1717-04.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte requerente intimada a apresentar resposta ao recurso de 

apelação, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78285 Nr: 2493-04.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARI MONTEIRO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79145 Nr: 2837-82.2015.811.0046

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO, OLIVEIRA & 

BIASOTTO ASSESSORIA JURÍDICA E GESTÃO FINANCEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO QUARESMA CASTRO - 

OAB:11913, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183, TAIRO 

DOMINGOS DAITORA - OAB:OAB/MT 16.917

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84205 Nr: 413-33.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês Marques 

Morais de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRÓLEO SABBÁ S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84429 Nr: 480-95.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCIO KACHOBOSKI, LUCIANE RIBEIRO BATISTA, 

YGOR RIBEIRO KACHOBOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELEGRINI ELETROMOVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85234 Nr: 676-65.2016.811.0046

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DOMINGOS DE ASSIS, MIRIAN DA SILVA BENS 

DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELEI FATIMA STASZAK, JAINO GOTARDO 

DE AQUINO, JANETE GOTARDO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86343 Nr: 993-63.2016.811.0046

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA, ALFREDO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:2887/RO, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87014 Nr: 1227-45.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O, ISABELLA MEIJUEIRO EDO RODRIGUES - OAB:145.795/ 

RJ, RENATA RIBEIRO CAMPOS - OAB:145.729/ RJ

 VISTOS, ETC.
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Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87329 Nr: 1297-62.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT - OAB:

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88135 Nr: 1559-12.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO ERICO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIL RINALDI, CELIO CANDIDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 - CGJ, 

abro vistas destes autos ao Autor, para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88528 Nr: 1689-02.2016.811.0046

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT - 5.222

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92974 Nr: 3406-49.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEPHAN MATHEUS FRAINER SANCHEZ, 

NATALINA PELLEGRINO SANCHEZ, JOSÉ APARECIDO SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para a parte requerente se 

manisfestar quanto a certidão do Oficial de Justiça de Ref: 19

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95668 Nr: 4666-64.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASCHINGTON PEREIRA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1 - Nomeio perito judicial, independentemente de compromisso 

(art. 466 do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à 

Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária.2 - Arbitro 

os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), Resolução 

541/2007 do Conselho da Justiça Federal.3 – Intime-se o perito por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com) para ciência dos quesitos, devendo 

entregar o laudo no prazo de 60 (sessenta) dias.Caso o perito entenda 

necessário fazer carga dos autos deverá se dirigir à escrivania para 

retirá-los. 4 – Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar 

assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, NCPC), se ainda 

não tiverem apresentado.5 - Fica a perícia previamente agendada para o 

dia 28/02/2018, às 14h20min, neste Fórum, devendo a parte autora, agora 

habilitada, ser intimada para comparecimento, trazendo consigo todos os 

exames e laudos médicos que possui relacionados à sua incapacidade 

laborativa.6 - Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes 

termos:01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal 

(ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa 

periciada?(02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava?(03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética.(04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico?(05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95909 Nr: 4771-41.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito do despacho proferido em 04/12/2017, bem como do termo de 

remessa de 11/12/2017, na oportunidade "fica designada audiência de 

conciliação/mediação – art. 694, CPC a ser realizada no centro judiciário 

de solução de conflitos e cidadania de Comodoro/MT", em 27/02/2018, 

09h, "cite-se a parte requerida pessoalmente para comparecer à audiência 

de mediação e conciliação fazendo-se constar as advertências a que faz 

menção o art. 695,§ 4º, CPC. Consigno que o mandado de citação deverá 

estar desacompanhado de cópia da petição inicial, contudo deverá fazer 

menção ao que dispõe o art. 695,§1º, CPC". " Consigno que a citação 

deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data em 

que foi designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 695, 

§2º, CPC. Retifique-se o sistema Apolo para o fim de fazer constar o novo 

endereço da parte requerida nos autos, caso já não o tenha feito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97913 Nr: 5689-45.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA OLINDINO SANT’ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1 - Nomeio perito judicial, independentemente de compromisso 

(art. 466 do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à 

Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária.2 - Arbitro 

os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), Resolução 

541/2007 do Conselho da Justiça Federal.3 – Intime-se o perito por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com) para ciência dos quesitos, devendo 

entregar o laudo no prazo de 60 (sessenta) dias.Caso o perito entenda 

necessário fazer carga dos autos deverá se dirigir à escrivania para 

retirá-los. 4 – Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar 

assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, NCPC), se ainda 

não tiverem apresentado.5 - Fica a perícia previamente agendada para o 

dia 28/02/2018, às 14h00min, neste Fórum, devendo a parte autora, agora 

habilitada, ser intimada para comparecimento, trazendo consigo todos os 

exames e laudos médicos que possui relacionados à sua incapacidade 

laborativa.6 - Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes 

termos:01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal 

(ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa 

periciada?(02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava?(03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética.(04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico?(05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98247 Nr: 83-02.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON HENING BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB: 18.603/B /MT, FABIANO COIMBRA BARBOSA - 

OAB:RJ-117.806, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - OAB: 

151.056-S/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que tome ciência de todo o teor da certidão do Oficial 

de Justiça, juntada nos autos na data 18/12/2017; bem como, que requeira 

o que entender de direito.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100114 Nr: 918-87.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES 

LTDA (MASSA FALIDA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A.)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 100114

Vistos.

Trata-se se pedido da parte autora solicitando que este juízo reconheça a 

competência para julgar ação de conhecimento proposta contra a massa 

falida tendo por base a decisão proferida pelo STJ.

O recurso especial citado pelo autor é de número 1.643.856/SP, 

cadastrado como Tema 976, sendo firmada a seguinte tese: A 

competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos 

ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com 

pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a 

ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda 

Pública, de acordo as respectivas normas de organização judiciária.

Resta claro da leitura que a tese aplicada é nos casos em que haja 

litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público.

Ora, nos autos inexiste tal situação, razão pela qual indefiro o pedido feito 

pela parte autora.

 Solicite informações acerca do julgamento a ser proferido no agravo de 

instrumento 1001812-87.2017.8.11.0000 cujo relator é o Des Sebastião de 

Moraes Filho na Segunda Câmara Cível.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103557 Nr: 2468-20.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, LAUDEMIR 

ANTÔNIO SEBBEN, URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007, MARIA EUGÊNIA CANESIN - OAB:54.266/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para a parte requerida se 

manifestar no que entender de direito, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114433 Nr: 7149-33.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE TSUGUIO TANAKA, CARMEM TSUYAKO 

TANAKA, MARIO TAKAHAKI TANAKA, GETULIO MINORU TANAKA, 

TEREZA YOSHIKO TANAKA OBARA, HIROKO MARIA TANAKA KATO, 

KOJI KATO, OSVALDO NOBURU TANAKA, IZAURA SETSUKO TANAKA 

GOMES, HELENA SHIOKO TANAKA GOMES, CARLOS NAKAMURA, 

AMELIA SUMIKO TANAKA, ARLINDO KENJI TANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO, 

LUPERCIO CREVELARO, NOE LUIZ DA SILVA, CARLOS ALBERTO PREST, 

NELY GALINA PREST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNA DE FALCO - OAB:74309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR SILVA COUTINHO 

GOMES - OAB:7.556

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115067 Nr: 7429-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e, por conseguinte, determino que o 

Estado de Mato Grosso e o Município de Comodoro/MT, na pessoa de seus 

Secretários de Saúde, providenciem no prazo de 05 (cinco) dias, o 

tratamento por meio do fornecimento dos medicamentos Omeprazol 20mg, 

durante 70 (setenta) dias e Claritromicina 500mg, durante 10 (dez) dias, ou 

similar genérico, conforme prescrição médica, para a assistida qualificada 

na inicial.Nos termos do art. 461, § 5º, do Código de Processo Civil, fica 

cominada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) caso os réus transgridam 

o preceito constante no parágrafo anterior, independentemente de futura 

responsabilização civil, criminal e administrativa na hipótese de 

agravamento do estado de saúde ou óbito da paciente por falta de 

tratamento adequado e eficaz.Determino que os requeridos comprovem, 

ao término do prazo fixado, o efetivo cumprimento da decisão liminar, sob 

pena de incorrerem na multa fixada no parágrafo anterior.Intime-se o 

Ministério Público acerca da presente decisão.Intime-se a Procuradoria 

Geral do Estado e do Município, bem como os Secretários de Saúde do 

Estado e do Município acerca da presente tutela de urgência 

concedida.Citem-se os requeridos, o Estado de Mato Grosso pela via 

precatória e o Município ré por oficial de justiça, para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 

183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz 

menção o art. 344, ambos do Código de Processo Civil.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Comodoro/MT, 19 de janeiro de 2018.Marcelo 

Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115308 Nr: 7506-13.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, impulso o feito e para tanto:1)DETERMINO que os presentes 

autos processem-se em segredo de justiça nos termos do art. 189, II, 

CPC;2)DETERMINO a realização de estudo psicossocial por meio da 

psicóloga e assistente social credenciadas perante este juízo, para que, 

no prazo de 90 (noventa) dias apresente o laudo pericial. Notifique-se as 
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“experts”, para quando da elaboração do laudo, observaram o disposto no 

art. 5º e ss da Lei n.º 12.318/10;4) Consigno que o mandado de citação 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, contudo deverá 

fazer menção ao que dispõe o art. 695,§1º, CPC.5)Notifique-se o 

CEJUSCC deste juízo a data para qual foi designada a audiência.6) 

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala de 

audiência do CEJUSCC deste juízo.7) Consigno que a citação deverá 

ocorrer com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data em que foi 

designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 695, §2º, 

CPC.8)Após a apresentação de impugnação ou o decurso do prazo para 

tanto, certifique-se e intimem-se as partes para que no prazo comum de 

05 (cinco) dias informem se tem interesse na produção de 

provas.9)Notifique-se o MP.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 16 de 

janeiro de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito em 

substituição legal (assinado digitalmente)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115652 Nr: 161-59.2018.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPAÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) É cediço que a turbação, segundo Venosa , caracteriza-se por atos 

que molestam a posse de alguém e dificultam o seu exercício, sem, 

contudo, suprimi-la, sendo deste modo a ação possessória mais adequada 

para combater essa forma de violência a manutenção de posse, por meio 

da qual se busca a cessação dos atos perturbadores. Todavia, no caso 

em comento a turbação da posse se deu em virtude de constrição e 

alienação judicial que fora efetuada pelo juízo da falência. Em que pese a 

autonomia da ação possessória, tenho que esta não surtirá o efeito que 

almeja o requerente, bem como é o juízo da falência quem detém maiores 

subsídios para apreciar o requerimento apresentado pelo requerente, em 

razão da “vis atractiva” do juízo universal da falência. Nos autos a ação a 

ser proposta seria embargos de terceiro perante o juízo expedidor da 

carta precatória. A alegada turbação não é praticada pelo requerido mas 

tenho que existe na verdade um ato constritivo a ser combatido pelo autor, 

porém tal constrição deve ser arguida de forma correta perante o juízo 

competente. Isso posto, deixo de receber a presente inicial e julgo extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil ante a completa falta de legitimidade 

passiva da parte requerida. Após o trânsito em julgado arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se (art. 317, § 4º Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI). Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 18 de janeiro de 2018. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito em substituição 

legal (assinado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23197 Nr: 691-49.2007.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO MANDARINO PUERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeth Willian Veiga Do 

Nasciento - OAB:20.725- O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM - OAB:7684

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71940 Nr: 3852-23.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLITON PEREIRA MARTINS, SILIO MARIO 

RODRIGUES DE LIMA, JOSÉ DE SOUSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, FABIANO ALVES DE ABREU - 

OAB:5489

 VISTOS, ETC.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78967 Nr: 2770-20.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVISON BARBOSA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: Para o recebimento da denúncia é 

necessário a configuração de indícios suficientes de autoria e 

materialidade. Compulsando os autos verifico que os documentos 

constantes aos autos e os depoimentos já colhidos trazem indícios mais 

que suficientes de autoria e materialidade delitiva. Registro que nessa 

quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade. Assim, 

RECEBO A DENÚNCIA, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, em face de KLEVISON BARBOSA SIMÃO, prosseguindo o feito 

nos termos do artigo 81 da Lei nº 9.099/95.

DELIBERAÇÕES

VISTOS, ETC.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público, deferindo o prazo de 5 

(cinco) dias para tal mister.

Após, conclusos para designação de audiência em continuação.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104059 Nr: 2647-51.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LADISLAU FERREIRA, FABIO 

RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 DELIBERAÇÕES

VISTOS, ETC.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49781 Nr: 1552-70.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS LEAL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95379 Nr: 3910-32.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISSON LOPES SIQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89315 Nr: 1033-22.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91692 Nr: 2217-13.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ligia Lidenir Aparecida Marcidelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92062 Nr: 2405-06.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Juvenir da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93704 Nr: 3180-21.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILCE COSTA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82827 Nr: 3611-89.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISA ALVES DE ARAÚJO, VERÃO MODAS COMÉRCIO 

DE ROUPAS FEITAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ROSA VINHAL, Alexsander da 

Silva Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Cleriston Willian da 

Silva Pereira - OAB:13.931 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes acerca da audiência designada para o dia 06/02/2018, às 14:30 

horas, nos autos da Carta Precatória n.º 188668-38.2017.8.09.0064, em 

trâmite na Vara da Família, Sucessões, Infância e Juventude e 1ª Cível da 

Comarca de Goianira - GO, conforme Ofício juntado na ref. 87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89686 Nr: 1210-83.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89686 Nr: 1210-83.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 89880 Nr: 1306-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, Ricardo José Lopes Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Neri dante - 

OAB:156.783 - SP, KAREN REGES SIERRA - OAB:185010, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:1.136

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

Cumprida a finalidade, devolva-se a Comarca de origem, com nossas 

homenagens e as baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92062 Nr: 2405-06.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Juvenir da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94824 Nr: 3659-14.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL SANTANA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no praz 

legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96294 Nr: 4362-42.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO INOCÊNCIO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96330 Nr: 4377-11.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67403 Nr: 2009-97.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA MARIA AGUIAR ALVES BRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE PANIAGO VELASCO - 

OAB:17135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74291 Nr: 225-51.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Souza Novaes/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moises Batista de Souza - OAB:149.225 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 
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do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78519 Nr: 1645-91.2016.811.0010

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA BUENO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CEZAR BUENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82131 Nr: 3244-65.2016.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAV, LAV, DRAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE 

PESTANA - OAB:13758

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87263 Nr: 5724-16.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRY POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239.437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96.057/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nei Calderon - OAB:114.904 - 

SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte requerida, para no prazo de 15 dias, se ainda possuem outras 

provas a produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87512 Nr: 27-77.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIS GALELLI E CIA LTDA, MAFRE 

VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/O, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88377 Nr: 592-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91183 Nr: 1966-92.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91183 Nr: 1966-92.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91918 Nr: 2344-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIBEIRO E SILVA, ANGELA DE 

FÁTIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96993 Nr: 4666-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98122 Nr: 5240-64.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando objetivamente sua 

finalidade e pertinência, sob pena de indeferimento (art. 324, do CPC).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99047 Nr: 5655-47.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIPLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE FONTES 

FORNASARO - OAB:20736/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99076 Nr: 5680-60.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. CLEVER ANDRADE & CIA LTDA-ME, CHRISTOFHER 

CLEVER ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100451 Nr: 6389-95.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J M CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIG SEGUROS BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CICARELLI 

BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:146.454-SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100874 Nr: 6592-57.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO CÉSAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar à contestação, no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12331 Nr: 1236-72.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFIGÊNIO BATISTA LEÃO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo de suspensão dos autos.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte interessada para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se necessário, façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 28039 Nr: 1582-13.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, LISETE MARIA EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 
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OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a juntada, pela executada, de depósito de parte do débito 

(fl. 196), intime-se a exequente para que informe os dados bancários para 

levantamento do valor depositado.

 Em seguida, proceda o Sr. Gestor Judiciário com os atos necessários 

para a liberação dos valores depositados em Juízo.

Após, efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, 

determino a intimação da parte executada para que em 15 (quinze) dias 

pague o débito remanescente informada pela credora às fls. 188/195, sob 

pena de penhora online.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 18 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 32429 Nr: 122-54.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR SAMPAIO UMBELINO DA COSTA ME, 

CEZAR SAMPAIO UMBELINO DA COSTA, HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS, 

SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Edital de Praça Ou Leilão ME104

Valor do Débito:127.557,99

Data da Primeira Praça/Leilão:13/03/2018

Horário da Primeira Praça/Leilão:13:00:00

Data da Segunda Praça/Leilão:13/03/2018

Horário da Segunda Praça/Leilão:14:00:00

Descrição dos Bens:1) – Lote urbano sob nº-03, Quadra 68, situado na 

Av. Antônio Ferreira Sobrinho, com área de 500m2, no município de 

Jaciara-MT, devidamente matriculado sob nº-R/15.790, do Livro 02, do 

Registro de Imóveis e de Título e Documentos desta Comarca de 

Jaciara-MT;

2) - Lote urbano sob nº-01, Quadra 119, situado na Rua Itatinga, com área 

de 327m2, no município de Jaciara-MT, devidamente matriculado sob 

nº-R/18.374, do Livro 02, do Registro de Imóveis e de Título e Documentos 

desta Comarca de Jaciara-MT;

3) - Lote urbano sob nº-02, Quadra 119, situado na Rua Itatinga, com área 

de 420m2, no município de Jaciara-MT, devidamente matriculado sob 

nº-R/18.373, do Livro 02, do Registro de Imóveis e de Título e Documentos 

desta Comarca de Jaciara-MT;

4) - Lote urbano sob nº-32, Quadra 119, situado na Rua Itatinga, com área 

de 490m2, no município de Jaciara-MT, devidamente matriculado sob 

nº-R/12.030, do Livro 02, do Registro de Imóveis e de Título e Documentos 

desta Comarca de Jaciara-MT;

5) - Lote urbano sob nº-31, Quadra 119, situado na Rua Itatinga, com área 

de 590,25m2, no município de Jaciara-MT, devidamente matriculado sob 

nº-R/12.029, do Livro 02, do Registro de Imóveis e de Título e Documentos 

desta Comarca de Jaciara-MT;

6) - Lote urbano sob nº-30, Quadra 119, situado na Rua Itatinga, com área 

de 240m2, no município de Jaciara-MT, devidamente matriculado sob 

nº-R/12.028, do Livro 02, do Registro de Imóveis e de Título e Documentos 

desta Comarca de Jaciara-MT;

 7) - Lote urbano sob nº-29, Quadra 119, situado na Rua Itatinga, com área 

de 320m2, no município de Jaciara-MT, devidamente matriculado sob 

nº-R/12.027, do Livro 02, do Registro de Imóveis e de Título e Documentos 

desta Comarca de Jaciara-MT;

8) - Lote urbano sob nº-28, Quadra 119, situado na Rua Itatinga, com área 

de 467,50m2, no município de Jaciara-MT, devidamente matriculado sob 

nº-R/12.026, do Livro 02, do Registro de Imóveis e de Título e Documentos 

desta Comarca de Jaciara-MT.

Local onde se encontram os bens:

Valor Total da Avaliação:1.010,000,00

Ônus, Recurso ou Causa Pendente, se houver:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34441 Nr: 1997-59.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIO CAMPARA BARRAGAN, SIRLEI FÁTIMA 

CAMPARSI BARRAGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO - 

OAB:9.961-E/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B/MT, EVALDO 

REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos etc.

Cancele-se a distribuição do feito, conforme determinado na Sentença de 

fl. 190 e vº e Acórdão de fls.215.

Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48479 Nr: 130-60.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, SALVINO 

FERREIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. SONSIN - ME, JOSÉ MÁRIO SONSIN, 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no praz 

legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56720 Nr: 1078-31.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACÍLIO FERREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 64702 Nr: 1044-22.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUSA ENGENHARIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA DE 
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SENA - OAB:12067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65402 Nr: 1264-20.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APM, ABPK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLDSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66648 Nr: 1695-54.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO MIRANDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67471 Nr: 2039-35.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIZANGELA MERISSE SOFIATI DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80231 Nr: 2286-79.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS SALVIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82727 Nr: 3564-18.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALIMENTOS LTDA, DANIEL BORGES 

SEVERINO, Tatiana Moreira da Costa Borges, DAVID BORGES SEVERINO, 

IVANA GONÇALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86801 Nr: 5532-83.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoela de Fátima dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88376 Nr: 591-56.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90319 Nr: 1521-74.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90731 Nr: 1734-80.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI FERNANDES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101050 Nr: 6671-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA, LYVIA MARA CAMPISTA 

WANZER, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O, ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - OAB:78293/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101283 Nr: 6739-83.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL MUNDO FITNESS LTDA ME , ANDRÉ DARIO 

PAULA MUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDEL – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O, Ruraldo 

Nunes Monteiro Filho - OAB:23.748 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 142153 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 12/04/2018 às 16h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101956 Nr: 7021-24.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CARVALHO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO PANATANAL LTDA, JOSÉ 

MIGUEL BORGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MINAS 

GERAIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104536 Nr: 8436-42.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação e Intimação - Ação de Alimentos ME148

Prazo do edital:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Edital nº:

Data audiência:26/02/2018

Hora audiência:15:30:00

Valor alim. Provisórios:42,70% (quarenta e dois vírgula setenta por cento) 

do valor do salário mínimo vigente, o que equivale aproximadamente a 

quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais

Resumo da petição inicial:

Despacho/Decisão:Vistos etc.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial e sua emenda.

Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC.

Com relação ao pedido de alimentos provisórios, considerando o binômio 

necessidade e possibilidade, fixo os alimentos provisórios em 42,70% 

(quarenta e dois vírgula setenta por cento) do valor do salário mínimo 

vigente, o que equivale aproximadamente a quantia de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a ser pago em favor do menor até o dia 10 (dez) de 

cada mês a partir da citação, devendo ser depositado na conta corrente 

informada nos autos, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias.

Quanto a permanência da guarda da menor em favor da genitora, 

observando-se as informações trazidas à luz, não resta dúvida de que, 

neste momento, o deferimento do pedido de guarda provisória do infante 

Henrique da Silva Gomes à requerente traz reais vantagens, 

especialmente porque regulariza a situação fática existente, uma vez que 

é a genitora, ora requerente, quem detém a guarda de fato.

Desta feita, com fundamento no Art. 33 e seguintes da Lei nº 8.069/90, 

CONCEDO a guarda provisória de Henrique da Silva Gomes à genitora, ora 

requerente, Ana Laura da Silva Sabore.

Expeça-se o competente Termo de Compromisso de Guarda e 

Responsabilidade, salientando-se que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente estabelece que a guarda é instituto precário, podendo ser 

revogada a qualquer tempo, conforme a alteração das circunstâncias de 

fato.

Por outro lado, analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos.

Remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes 

intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a 

ser designada.

Cite-se o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo requerido na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado da 

autora ou do requerido à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 
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334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).

Havendo acordo entre as partes, dê-se vista dos autos ao MPE, após, 

conclusos para homologação.

Por derradeiro, desde já, determino a realização do estudo psicossocial 

pela equipe multidisciplinar, na casa do requerente, estabelecendo o prazo 

de 30 (trinta) dias para juntada do relatório aos autos.

Intime-se o autor pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Ciência à DPE e ao MPE.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de novembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106371 Nr: 9280-89.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCSDS, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:21.384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 675 Nr: 24-26.1997.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINA CAMPOS SILVA, JAYME FELICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAÚJO - 

OAB:1366/MT, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2004/118

Código n°. 675

Exequente: Banco Itaú S.A

Executados: Josina Campos Silva e Jayme Felici

VISTOS ETC,

Banco Itaú S.A ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa em face de 

Josina Campos Silva e Jayme Felici, todos devidamente qualificados nos 

autos.

O exequente foi intimado para dar prosseguimento no feito (fl. 58), porém 

deixou transcorrer “in albis” o prazo, quedando-se inerte (fl. 59-vº).

 É o relato

Decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Custas, se houver, pelo exequente.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19779 Nr: 1284-26.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA DE LOURDES MICHELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE SOUZA - 

Procurador Federal - OAB:1553340

 Processo: 1284-26.2006.811.0010

Código nº 19779

Exequente: Santa de Lourdes Michelato

 Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença em Ação Previdenciária manejada 

por Santa de Lourdes Michelato em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social- INSS, nos termos do art. 535 e seguintes do CPC.

Os RPV’s a título de crédito geral e honorários advocatícios foram 

expedidos às fls. 218/220.

O patrono do exequente comprovou o integral pagamento da quota parte 

devido ao autor à ref. 231.

É relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o integral pagamento 

dos valores devidos ao exequente, conforme se extrai das fls. 229/231.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 19 de dezembro de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106657 Nr: 9404-72.2017.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINEY ALVES QUEIROZ, ANDRÉ JUSTINO 

SIMÕES, AMILTON GONÇALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 
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intimar o(a) defensor(a) do réu(é) Amilton Gonçalves de Lima para, no 

prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE 

ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista que na 

certidão do oficial de justiça de ref. 19 dos autos, o(a) indiciado(a) 

informou que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Ary da Costa 

Campos.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 19 de janeiro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108000 Nr: 188-53.2018.811.0010

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE OLIVEIRA FREITAS, ERNANDES 

CANUTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 Dessa forma, a manutenção das prisões preventivas e denegação dos 

pedidos de revogação é medida que se impõe, já que permanecem 

incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da 

lei penal.Com tais considerações, a despeito dos eventuais predicados 

pessoais dos requerentes, em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa de RODRIGO DE OLIVERA FREITAS e ERNANDES CANUTO DA 

S I L V A  e ,  c o n s e q u e n t e m e n t e ,  m a n t e n h o  a s  p r i s õ e s 

cautelares.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 102889 Nr: 7582-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON PEREIRA DE FRANÇA, ANA PAULA 

SANTOS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 Vistos em correição.

Designo o dia 08/03/2018, às 13h50min, para realização de audiência de 

instrução, para oitiva da testemunha JEAN MARCOS ANDRE MOREIRA.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado.

Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens deste juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações devidas.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Intime-se, via DJE, o advogado constituído, se houver.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA DE MELLO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/03/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Maria Célia de Brito Capato Gestora 

Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ROSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/03/2018 Hora: 10:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. MAria Célia de Brito Capato Gestora 

Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO MATHEUS SANTOS SOARES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/03/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Maria Célia de Brito Capato Gestora 

Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANEI PEREIRA CORREIA CAVALHEIRO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/03/2018 Hora: 10:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. MAria Célia de Brito Capato Gestora 

Judiciária-Substituta
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/03/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Maria Célia de Brito Capato Gestora 

Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISON APARECIDO DE SOUZA JESUS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/03/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. MAria Célia de Brito Capato Gestora 

JudiciáriaSubstituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/03/2018 Hora: 08:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Maria Célia de Brito Capato Gestora 

Judiciária-Substituta

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34568 Nr: 2124-94.2010.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Nos termos do Provimento n. 52/2007 impulsiono os autos para intimação 

da aptrona do réu para que junte aos autos procuração dando poderes 

para recebimento de valores.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36840 Nr: 1006-59.2010.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simoni Aparecida Murra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzelma Aparecida Mazutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Vistos, etc.

Arquive-se os autos com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23874 Nr: 1883-04.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Angelo de Moraes Veiculos- A.M.Veiculos, 

Adelço de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a interposição de recurso de apelação nos autos em 

apenso, determino a suspensão destes autos, até julgamento final do 

recurso.

Às providências.

Com o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, intimem-se as partes 

para manifestarem o que entenderem de direito, no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62514 Nr: 5132-50.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paloma Distribuidora de Veículos e Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605-B/MT, Samuel de Campos Widal Filho - 

OAB:7197-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Excuçãol, em que a parte exequente Paloma 

Distribuidora de Veículos Ltda - MTZ move em face de Aparecido Neves.

Em fls. 75, a parte exequente informou que houve o pagamento do débito, 

requerendo assim a extinção do feito.

É o breve relatório. Decido.

Considerando o pagamento do débito conforme fls. 75, a extinção do 
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processo é medida que se impõe.

Diante do exposto, julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas pela parte executada. Em caso de não pagamento das 

custas devidas, certifique-se o cartório distribuidor.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74867 Nr: 3606-77.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Tadeu Ossani-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cereais Bavaresco Ltda-ME, Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros Bradesco Seguradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Recebo a inicial, estando devidamente preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais e Lucros 

Cessantes, proposta por Ricardo Tadeu Ossani - ME em desfavor de 

Cereais Bavaresco Ltda - ME, ambos devidamente qualificados na 

exordial.

Alega a parte autora que Leandro Bonfim Andrade, funcionário motorista 

da empresa requerente, quando estava transitando pela BR entre Juara e 

Tapurah/MT, dirigindo um veículo caminhão engatado com dois reboques 

foi surpreendido e violentamente abalroado pelo caminhão do requerido.

Aduz ainda, que o motorista estava dirigindo corretamente em sua via, 

quando então o veículo do requerido invadiu a pista pela qual trafegava o 

veículo do requerente. O veículo do requerente foi atingido, razão pela 

qual causou vários danos.

Vale ressaltar que o requerido procurou o requerente, reconheceu a culpa 

do acidente, informou que acionaria seu seguro e ressarciria todos os 

danos causados por seu veículo ao veículo do requerente, porém a 

tentativa restou inexitosa.

Vieram os autos conclusos.

Muito bem.

A linha de argumentação apresentada e os documentos acostados aos 

autos são suficientes à demonstração da plausibilidade de seu direito.

Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contestar a ação (NCPC, art. 335), advertindo-a que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 

inicial (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem contestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85767 Nr: 5129-90.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Angelo de Moraes Veículos, Adelço de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte executada interpôs o presente recurso de Apelação em seu duplo 

efeito (art. 1.012 NCPC), para conhecimento da matéria fática e jurídica ao 

Juízo ad quem.

Abra-se vista ao apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, § 1º do NCPC).

 Com ou sem as contrarrazões apresentadas, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102174 Nr: 7847-26.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Venancio de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Paiva Coradelli Abate 

- OAB:260107/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Lopes dos Santos - 

OAB:243625/SP

 Vistos etc.

Cumpra na forma deprecada e servindo como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem.

Designo o dia 05 de abril de 2018, às 16h00min para realização de 

audiência, objetivando inquirir a testemunha, residente nesta Comarca.

Sobre a data da audiência, informe-se ao Juízo deprecante.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 4556 Nr: 1684-26.2000.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Fenix Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Intimação da requerida, na pessoa de seu advogado, Dr. Aristides Jose 

Botelho de Oliveira, OAB nº 3911, para manifestar acerca manifestação 

da Fazenda Nacional de fls. 104 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34897 Nr: 2467-03.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica Pagliuso Siqueira - 

OAB:

 Intimar a parte autora na pessoa de seus advogados, Dr. Rodrigo Luiz 

Martins, OAB/MT 5030, e Dr. André Rodrigo Schneider, OAB/MT 7.824-B, 

acerca dos retorno dos autos à 1ª Instância, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61407 Nr: 4018-76.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julieta de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, Dra. Ignez Maria 

Mendes Linhares, acerca da petição de fls. 253/256, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 63507 Nr: 924-86.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nercília Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16.273/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Proceder a intmação da parte autora na pessoa de sua advogada, Dra. 

Márcia de Campos Luna, OAB/MT 11.471, acerca do retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 64176 Nr: 1526-77.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Luiz Bomfim de Conto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, Dr. Marcelo 

Junior Gonçalves, OAB/MT 8787-B, acerca do retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70710 Nr: 1638-12.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau Consignado S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Morello - 

OAB:OAB/SP

 Vistos em correição.

Aguarde-se o desfecho dos Embargos à Execução em apenso sob o nº 

2428-93.2015.811.0018 – Código Apolo nº 72450 (Virtual).

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74867 Nr: 3606-77.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Tadeu Ossani-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cereais Bavaresco Ltda-ME, Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros Bradesco Seguradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS c/c DANOS 

MORAIS e LUCROS CESSANTES proposta por RICARDO TADEU OSSANI – 

ME em face de CEREAIS BAVARESCO LTDA-ME, na qual o requerido, às 

fls. 54/85, denuncia à lide o BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, 

inscrito no CNPJ nº 33.055.145/0001-93, com sede na Avenida Alphaville, 

nº 779, Empresarial 18 do Forte - Barueri - SP, CEP: 06472-900.

Dessa forma, ante a denunciação da lide pelo réu no prazo da defesa (art. 

126, do CPC/2015) e em razão dos documentos de fls. 71/84, defiro a 

denunciação da lide da empresa BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, 

com fundamento no art. 125, inciso II, do CPC/2015.

Determino, assim, a citação da pessoa jurídica denunciada no endereço de 

acima descrito, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, 

nos termos dos artigos 126 e 131, ambos do CPC.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98001 Nr: 5629-25.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca do mandado e certidão 

de referência 38, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 2109 Nr: 100-94.1995.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS E. PRADO RUIZ, Aylton Junklaus 

Ferro, Naget Abou Nouh Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para providenciar o recolhimento do valor da 

diligência, em cumprimento ao despacho de fls. 134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11005 Nr: 128-47.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder aintimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, Dr. 

Murillo Espicalquis Maschio OAB/MT 11540-B, acerca do retorno dos autos 

à 1ª instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62228 Nr: 4848-42.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74098 Nr: 3225-69.2015.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Douglas Martin 

Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON QUEIROZ LOPES - 

OAB:9821/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Renann Pastro 

Pavan - OAB:OAB/MT 17.354

 Vistos etc.
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Considerando que, nos termos do item 1.7.17 da CNGC/MT, durante o 

recesso forense as atividades do serviço judiciário ficam vinculadas às 

hipóteses contempladas no art. 232, da Lei n° 4.964/85, que determina 

que: “no período do recesso forense, funcionará em Primeira Instância o 

plantão judiciário, e só terão andamento, em matéria cível, os feitos 

previstos no Código de Processo Civil e quaisquer outros cuja tramitação 

seja determinada em lei especial, ou que visem à conservação de direito 

ou fiquem prejudicados caso não sejam realizados durante aquela fase; e, 

em matéria criminal, os feitos com réu preso, os pedidos de prisão 

preventiva e os de habeas corpus”, aliado a hipótese de eventual desejo 

das partes em transacionarem, necessitando, assim, consultar os autos 

em cartório e/ou realizar carga dos mesmos, promovo a devolução dos 

presentes à Secretaria.

Decorrido o recesso forense, sem que as partes tenham se manifestado, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79766 Nr: 1883-86.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando a colheita da prova testemunhal que se fez presente 

declaro encerrada a instrução, abra-se vista dos autos a parte requerente 

e após a requerida para apresentação de alegações finais no prazo legal.

 Após conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93610 Nr: 3492-70.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Constestação de 

ref: 61, para querendo impugná-la no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68239 Nr: 426-53.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hebrom Distribuidora e Confecções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

carta precatória sem o devido cumprimento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64639 Nr: 1942-45.2014.811.0018

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: J.J. de Almeida Madeiras EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calvap - Comércio de Peças Para Caldeiras 

Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto a devolução da 

Carta Precatória fl.80/86, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 25855 Nr: 3853-39.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A G. Anselmo-EPP, Dulcelina Aparecida 

Galvão Anselmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): D. A G. ANSELMO-EPP, CNPJ: 

05638690000122 e atualmente em local incerto e não sabido DULCELINA 

APARECIDA GALVÃO ANSELMO, Cpf: 91989701191, Rg: 1149844-7, 

Filiação: José Mercedes Galvão e de Iracema Vilhagra Galvão, data de 

nascimento: 25/07/1964, brasileiro(a), natural de Aral Moreira-MS, 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/07/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de D. A G. ANSELMO-EPP e 

DULCELINA APARECIDA GALVÃO ANSELMO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 001105/2007.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.462,13

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35019 Nr: 2538-05.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAdS, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDENIR DA SILVA, Filiação: 

Aparecida Ciriaca da Silva, brasileiro(a), natural de Coronel Sapucaia-MS, 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS 

NO VALOR ATUALIZADO R$ 502,86 (QUINHENTOS E DOIS REAIS E 

OITENTA E SEIS CENTAVOS).

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Considerando o disposto na 

Portaria n° 01/2015-GAB2 e na Portaria n° 05/2015-GAB2, dispondo sobre 

a determinação de realização da Correição Geral Ordinária junto a 

Segunda Vara e ao Juizado Especial da Comarca de Juara/MT, e primando 

pelo atendimento das demandas urgentes, não se tratando de processo 

que envolve medidas excepcional, e levando em conta o acervo de mais 

de 2.000 (dois mil) processos conclusos em Gabinete, insiro a presente 

demanda em Plano de Trabalho para análise no curso normal dos 

trabalhos, hipótese na qual os autos permanecerão conclusos neste 

Gabinete.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 07 de dezembro de 2017
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Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61807 Nr: 4429-22.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Pendloski Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 D E C I S Ã O

Designo audiência de instrução e julgamento para 26.10.2016 ás 14h00, 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e 

de defesa e se procederá ao interrogatório dos acusados.

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias.

INTIMEM-SE as partes da expedição das precatórias, a fim de que 

acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo deprecado. De tudo, 

CERTIFIQUE-SE.

INTIMEM-SE as testemunhas e a acusada. CIÊNCIA ao Ministério Público e 

à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64827 Nr: 2102-70.2014.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinei da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Intimar os patronos da parte executada, para querendo, oferecer 

contrarrazões, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 34953 Nr: 2508-67.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Luiz Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE LUIZ CANDIDO, Cpf: 14554652831, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/09/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOSE LUIZ CANDIDO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL 

TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2886/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.182.822,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35716 Nr: 3292-44.2009.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. J. Kistner - ME-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A

 Intimar o patrono da parte Requerida para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.443/445, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme item b) da r.decisão fl.442.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35794 Nr: 3353-02.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel M. C. da Silva-ME, Raquel Morangueira 

Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAQUEL M. C. DA SILVA-ME, CNPJ: 

01431011000199 e atualmente em local incerto e não sabido RAQUEL 

MORANGUEIRA CARDOSO DA SILVA, Cpf: 44219296115, Rg: 375.050, 

Filiação: Antonio C. da Silva e, data de nascimento: 19/03/1963, 

brasileiro(a), natural de Terra Roxa-PR, solteiro(a), comerciante, Telefone 

(66) 556-2047. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de RAQUEL M. C. DA SILVA-ME e 

RAQUEL MORANGUEIRA CARDOSO DA SILVA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2379/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 27.538,34

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 36300 Nr: 465-26.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel M. C. da Silva-ME, Raquel Morangueira 

Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAQUEL M. C. DA SILVA-ME, CNPJ: 

01431011000199 e atualmente em local incerto e não sabido RAQUEL 

MORANGUEIRA CARDOSO DA SILVA, Cpf: 44219296115, Rg: 375.050, 

Filiação: Antonio C. da Silva e, data de nascimento: 19/03/1963, 

brasileiro(a), natural de Terra Roxa-PR, solteiro(a), comerciante, Telefone 

(66) 556-2047. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de RAQUEL M. C. DA SILVA-ME e 

RAQUEL MORANGUEIRA CARDOSO DA SILVA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA,, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11779/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 16.299,33

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42404 Nr: 2833-71.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argulina Socorro de Jesus Ferreira do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silviana Milene dos Santos - 

OAB:MT/8805

 Intimar Patronos da parte requerida para conhecimento e manifestação 

necessária quanto ao retorno dos autos de Instancia Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64467 Nr: 1797-86.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Antonio de Araujo-ME, Dirceu Antonio de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Gentes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 DECISÃO: Homologo a desistência do depoimento pessoal do requerido 

Everton Gentes. O requerido é patrocinado pela Defensoria Pública, que 

não foi intimada para presente solenidade. Assim, determino a remessa 

dos autos à Defensoria, para que esclareça se pretende produzir prova 

testemunhal, nos termos da decisão de fl. 75. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80573 Nr: 2203-39.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 80573

 S E N T E N Ç A

Ademar Morais, já qualificado nos autos moveu a presente ação de 

benefício previdenciário (auxilio doença – aposentadoria invalidez) em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando 

estar atualmente incapacitado para o trabalho, requerendo a concessão 

do benefício de auxílio doença e a sua posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez.

 Juntou documentos (fls. 15/74).

A ação foi recebida às fl. 77, em decisão que deferiu a assistência 

judiciária gratuita.

O requerido apresentou contestação às fls. 93/99.

Às fl. 115/118 a requerente apresentou impugnação.

Aportou aos autos à perícia médica (fls. 120/122).

A tutela antecipada foi deferida às fls. 124/125.

Aportou aos autos informações quanto ao óbito da parte autora (fls. 

144/145).

É o relatório. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, denoto que resta comprovado a morte do 

autor (certidão de óbito às fls. 145) durante a instrução processual.

Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 17, que: “para postular em 

juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Logo, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, haja vista 

que ocorreu a perda do objeto em razão do falecimento da requerente.

Desse modo, a extinção sem resolução de mérito se dará com fulcro no 

inciso IX do artigo 485 do Novo Código Processual Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS extingo o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inc. IX (ação intransmissível), do Novo 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.C

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

- Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 91369 Nr: 2338-17.2017.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quilder Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro a liminar vindicada, determinando a 

expedição de alvará para o levantamentos dos valores depositados, à 

título de FGTS, em nome do requerente.Solicite-se informações à 

instituição bancária, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, colha-se o 

parecer ministerial.Por fim, conclusos para sentença.CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 22513 Nr: 629-93.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima G. Lopes Lima Madeiras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FATIMA G. LOPES LIMA MADEIRAS, 

CNPJ: 02744186000119. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/02/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FATIMA G. LOPES LIMA 

MADEIRAS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 003070-A/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 32.909,15

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 25621 Nr: 3625-64.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Holanda & Gonçalves Ltda EPP (Filial), 

Josenilde Gonçalves Moraes, Valfredo Gil Holanda Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HOLANDA & GONÇALVES LTDA EPP 

(FILIAL), CNPJ: 26782441000267, atualmente em local incerto e não sabido 

JOSENILDE GONÇALVES MORAES, Cpf: 58099557115, Rg: 897.347, 

Filiação: Nicanor Gonçalves da Silva e de Armezinda Rodrigues da Silva, 

data de nascimento: 23/01/1966, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido VALFREDO GIL HOLANDA 

MORAES, Cpf: 27016854191, Rg: 290.090, Filiação: José de Holanda 

Moraes e Geni Holanda Campelo, data de nascimento: 24/02/1961, 

brasileiro(a), natural de Santa Fé-PR, casado(a), comerciante, Telefone 

6635561422. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/07/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de HOLANDA & GONÇALVES 

LTDA EPP (FILIAL), JOSENILDE GONÇALVES MORAESE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL 

TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

001423-A/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.253,36

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31832 Nr: 4888-97.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Calçados Ltda-Me, Larissa Ribeiro 

Galvão Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LARISSA CALÇADOS LTDA-ME, CNPJ: 

02807277000158, Inscrição Estadual: 13.184.534-9 e atualmente em local 

incerto e não sabido LARISSA RIBEIRO GALVÃO MACEDO, Cpf: 

69974047153, Rg: 975.614, Filiação: Vilmar Rodrigues Galvão e Rosilene 

Ribeiro Galvão, brasileiro(a), convivente, comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de LARISSA 

CALÇADOS LTDA-ME e LARISSA RIBEIRO GALVÃO MACEDO, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL 

TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

435/2006, 436/2006, 5071/2007, 5072/2007 (MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.547,23

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 33402 Nr: 1098-71.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Pereira Serraria-ME, João Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. PEREIRA SERRARIA-ME, CNPJ: 

03466256000187 e atualmente em local incerto e não sabido JOÃO 

PEREIRA, Cpf: 25675001115, brasileiro(a), comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/04/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. PEREIRA SERRARIA-ME e 

JOÃO PEREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 388/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 195.639,80

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35235 Nr: 2787-53.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Jesus Alves - ME, Antonio de 

Jesus Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO DE JESUS ALVES - ME, CNPJ: 

0223266200112, Inscrição Estadual: 13.178.759-4 e atualmente em local 

incerto e não sabido ANTONIO DE JESUS ALVES, Cpf: 19082894220, Rg: 

86734, Filiação: Josia Luz Alves e Maria Rita Conceição, data de 

nascimento: 16/01/1962, brasileiro(a), natural de Pérola-PR, casado(a), 

trabalhador rural. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/10/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ANTONIO DE JESUS ALVES - 

ME e ANTONIO DE JESUS ALVES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3391/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 342.778,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35767 Nr: 3306-28.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Carlos da Silva e Cia Ltda., Neuza Aparecida 

da Silva, Jorge Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. CARLOS DA SILVA E CIA LTDA., CNPJ: 

24698623000148, atualmente em local incerto e não sabido NEUZA 

APARECIDA DA SILVA, Cpf: 42027551115, Filiação: Ana Rita Cardoso da 

Silva, data de nascimento: 26/03/1963, brasileiro(a), casado(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido JORGE CARLOS DA SILVA, Cpf: 

39140261972, Rg: 839.865, Filiação: José Jorge da Silva e Maria Zumira 

Araújo da Silva, data de nascimento: 17/11/1961, brasileiro(a), natural de 

Paraíso do Norte-PR, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. CARLOS DA SILVA E CIA 

LTDA., NEUZA APARECIDA DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8127/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 23.060,06

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35813 Nr: 3355-69.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.P. Mackievicz Mecânica - ME, Diva Pintor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): D.P. MACKIEVICZ MECÂNICA - ME, CNPJ: 

03074687000106, Inscrição Estadual: 13.205597-0 e atualmente em local 

incerto e não sabido DIVA PINTOR, Cpf: 86752707120, Rg: 10154727-2, 

Filiação: Arlindo Pintor e Eunice Leal Pintor, data de nascimento: 

26/01/1969, brasileiro(a), natural de Monte Castelo-PR, separado(a) 

judicialmente, do lar, Telefone 044-3028. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de D.P. MACKIEVICZ MECÂNICA - 

ME e DIVA PINTOR, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12624/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 19.462,64

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35815 Nr: 3361-76.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Amadeu de Almeida, Adão Amadeu de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. AMADEU DE ALMEIDA, CNPJ: 

26781542000132 e atualmente em local incerto e não sabido ADÃO 

AMADEU DE ALMEIDA, Cpf: 32765584915, Rg: 1.625.107, Filiação: Ana 

Paes de Almeida e Brasilino Gomes de Almeida, data de nascimento: 

20/03/1945, brasileiro(a), natural de Paranapanema-, casado(a), 

aposentado, Telefone 556-1022. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de A. AMADEU DE ALMEIDA e 

ADÃO AMADEU DE ALMEIDA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11483/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 20.773,53

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 36289 Nr: 454-94.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Carlos da Silva e Cia Ltda., Jorge Carlos da 

Silva, Neuza Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. CARLOS DA SILVA E CIA LTDA., CNPJ: 

24698623000148, atualmente em local incerto e não sabido JORGE 

CARLOS DA SILVA, Cpf: 39140261972, Rg: 839.865, Filiação: José Jorge 

da Silva e Maria Zumira Araújo da Silva, data de nascimento: 17/11/1961, 

brasileiro(a), natural de Paraíso do Norte-PR, casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido NEUZA APARECIDA DA SILVA, 

Cpf: 42027551115, Filiação: Ana Rita Cardoso da Silva, data de 

nascimento: 26/03/1963, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. CARLOS DA SILVA E CIA 

LTDA., JORGE CARLOS DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11516/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 28.664,82

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 36605 Nr: 770-10.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F. de Souza- Tapeçaria, Amilton Ferreira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 
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OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A F. DE SOUZA- TAPEÇARIA, CNPJ: 

04985663000163 e atualmente em local incerto e não sabido AMILTON 

FERREIRA DE SOUZA, Cpf: 94603162120, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de A F. DE SOUZA- TAPEÇARIA 

e AMILTON FERREIRA DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 419/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 7.039,22

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 41918 Nr: 2351-26.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Abreu Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL DE ABREU NUNES, Cpf: 

00459697102, Rg: 1.447.469-7, Filiação: Nicodemos Nunes e Delmary 

Vasconcelos de Abreu, data de nascimento: 29/05/1985, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, solteiro(a), técnico em informática. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/09/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de RAFAEL DE ABREU NUNES, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL 

TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1903/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 23.348,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 42542 Nr: 2970-53.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Cândido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORGE LUIZ CÂNDIDO, Cpf: 

31586278843, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/11/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JORGE LUIZ CÂNDIDO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL 

TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2807/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 415.852,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57523 Nr: 49-53.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuel Lopes de Holanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANUEL LOPES DE HOLANDA, Cpf: 

38354063100, Rg: 325.247, data de nascimento: 25/12/1962, brasileiro(a), 

casado(a), sitiante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MANUEL LOPES DE 

HOLANDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11142/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.729,10

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61807 Nr: 4429-22.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Pendloski Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 DECISÃO

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência, em 

razão deste magistrado ter assumido recentemente a titularidade da 

Segunda Vara, além do Juizado Especial, Diretoria do Foro e a jurisdição 

eleitoral. Considerando ainda que, até o dia 22/02/2.016 também cumulava 

a Primeira Vara, e as audiências eram agendadas concomitantemente; 

Considerando, por fim, que a Promotora de Justiça Criminal que oficia 

perante ambas as Varas da Comarca de Juara estará em gozo de licença 

maternidade, e que a Comarca disporá apenas de 01 (um) Promotor de 

Justiça para atender as demandas, torna-se imprescindível a otimização 

do trabalho e a priorização dos processos mais graves e com interesses 

mais sensíveis.

Sendo assim, entendo necessária a readequação da pauta, com vistas a 

atingir o princípio da razoável duração do processo, atendendo aos 

processos com prioridades legais estabelecidas.

Intimem-se as partes para evitar locomoções desnecessárias para a 

solenidade ora cancelada.

Após, conclusos para a designação de audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103824 Nr: 8658-83.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tony Atacado e Distribuidora de Secos e Molhados- 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Em análise da peça inaugural, verifico que não há nos autos a juntada de 

comprovante do pagamento de taxas e custas judiciais ou mesmo 

comprovação de hipossuficiência e pedido de AJG, motivo pelo qual deixo 

de receber a inicial.

Dessa forma, intime-se a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sanando as 

irregularidades acima apontadas, acostando aos autos comprovantes de 

pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104558 Nr: 313-94.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Lisboa da Hora - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOTrata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização de Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência”, proposta 

por J.LISBOA DA HORA - EPP em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A.[...]. Desse modo, estão preenchidos os 

requisitos para concessão da tutela vindica.Outrossim, não podia deixar 

de mencionar acerca da prestação de caução que dispõe o parágrafo 

primeiro do artigo 300 CPC, e explico. A exigência da prestação de caução 

encontra-se inserida no poder geral de cautela do magistrado. O poder de 

cautela que refuto nestes autos se dá ao fato de que é evidente que entre 

ambos (requerente e requerido) existe uma relação de consumo e que o 

pagamento da fatura que ensejou o corte da energia tem que ser feito, 

discutido aqui somente qual o valor correto a ser devido, e para apurar 

este valor será imprescindível dilação probatória. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS DEFIRO a tutela de urgência e determino que a parte 

requerida restabeleça a energia elétrica da unidade consumidora n. 

6/673798-5, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) até o montante de R$10.000,00 

(dez mil reais) a serem contados da intimação. Ressalto que o mandado de 

intimação para cumprimento da presente decisão está condicionado ao 

RECOLHIMENTO das custas e taxas judiciais e a COMPROVAÇÃO DE 

DEPÓSITO DA CAUÇÃO.Determino ainda que a parte autora esclareça os 

pedidos elencados nos itens “d” e “f”2, para ulteriores deliberações.Após 

comprovação do pagamento dos devidos valores, cumpra-se expedindo o 

necessário.Cite-se a parte Ré para que no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

335, III, CPC), caso queira, apresente contestação. A ausência de 

contestação implicará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial (art. 344, CPC).Decorrido o prazo 

para contestação, aportando ou não a defesa, volte-me concluso para 

deliberação.Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 27205 Nr: 5191-48.2007.811.0018

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia Durante - 

OAB:10282/MT, Manoel Arcanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULINO PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

32582307149, Rg: 309.211, brasileiro(a), casado(a), calderista. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE DE EXECUTADA PARA QUE, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, PAGUE O VALOR INDICADO SENDO R$ 14.407,54 

VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO, ACRESCIDO DE CUSTAS SE 

HOUVER.

Despacho/Decisão: Código n° 27205 D E C I S Ã ORecebo o cumprimento 

de sentença.Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do 

NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, a presente, 

nos próprios autos, sua impugnação.Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do NCPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento (10%) e, também, de honorários de advogado de dez por cento 

(10%). Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, 

desde já determino a realização de penhora on line dos valores 

buscados.Atente-se a Sra. Gestora para que as intimações ocorram em 

nome do advogado Dr. Manoel Archanjo Dama Filho (OAB/MT 

4.482).INTIME-SE e CUMPRA-SE.Em Juara/MT, 16 de março de 2017. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 07 de dezembro de 2017

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34274 Nr: 1831-37.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Alves de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

505,94 (quinhentos e cinco reias e noventa e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 97/100. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais 

e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

129,09 (cento e vinte e nove reais e nove centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38253 Nr: 2279-73.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Seta Valeria Marafiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

505,94 (quinhetos e cinco reais e noventa e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls118/120. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais 

e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

129,09 (cento e vinte e nove reais e nove centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40876 Nr: 1317-16.2011.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/MT

 Intimar o patrono da parte autora, para que informe os dados bancários 

para o consequente levantamento dos valores depositados nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 56013 Nr: 2240-08.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Carvalho Madeiras - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELI CARVALHO MADEIRAS - ME, CNPJ: 

05647697000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/08/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL em face de ELI CARVALHO MADEIRAS - 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 40.236.876-2/2012, 40.236.877-0/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 121.576,10

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 56208 Nr: 2440-15.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LD, GD, ERD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ester da Silva Manso Gomes - 

OAB:, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A

 Código 56208

Vistos em plantão regionalizado.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por LUANA DANTE 

e GABRIEL DANTE, representados por sua genitora ELIS REGINA DANTE, 

em desfavor de DANIEL DANTE, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro foi determinado a prisão civil do executado (fl. 

179/180), sendo o mandado devidamente cumprido nos termos da certidão 

de fls. 187, em 08.12.2017.

O TJMT, nos autos do Habeas Corpus n° 1013816-59.2017.8.11.0000, 

concedeu a ordem, "... DESDE QUE o paciente efetue O PAGAMENTO, no 

Juízo a quo, das três últimas parcelas da pensão exequenda”.

Às fls. 192 aportou o comprovante de depósito correspondente a quantia 

de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e, de acordo com o certificado às fls.194, 

referido comprovante corresponde as 03 (três) últimas prestações da 

pensão alimentícia em execução nestes autos.

Ante o exposto, determino o cumprimento da ordem proferida nos autos o 

Habeas Corpus n° 1013816-59.2017.8.11.0000, com a expedição de 

competente ALVARÁ DE SOLTURA, nos exatos termos da decisão "ad 

quem", colocando o executado DANIEL DANTE em liberdade, salvo se por 

outro motivo estiver preso.

Sirva a presente como Mandado/Ofício e ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se 

por outro motivo Daniel Dante estiver preso, atentando-se para as 

cautelas inerentes ao selo e demais procedimentos previstos na 

CNGC/MT.

CUMPRA-SE.

De Tabaporã-MT para Juara-MT, 19 de dezembro de 2017 às 20horas.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Substituto Plantonista

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56745 Nr: 2953-80.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Calixto de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metropolitan Life Seguros e Previdencia 

Privada S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Goulart Veneranda 

- OAB:OAB/MG 81.329

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

666,23 (seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls166/167. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais 

e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

289,38 (duzentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57181 Nr: 3419-74.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franco da Cruz & Cia Ltda-ME, Marcia Zélia 

Franco da Cruz, Douglas Kleyton Franco da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:15

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Douglas Kleyton Franco da 

Cruz, Cpf: 00191662143, Rg: 1473732-9 Filiação: Antonio Sergio da Cruz e 

de Marcia Zelia Franco da Cruz, data de nascimento: 12/08/1988, 

brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), auxiliar de contabilidade, 

Endereço: Rua Sorocaba, 90 S (Escritório Lex), Bairro: Centro, Cidade: 

Juara-MT

Executados(as): Franco da Cruz & Cia Ltda-me, CNPJ: 07482357000100, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Sorocaba, 808 Ou 78-S, Bairro: Centro, 

Cidade: Juara-MT

Executados(as): Marcia Zélia Franco da Cruz, Cpf: 31431950106, Rg: 

145.955 SSP MT Filiação: Antonio Franco e Zelia Nascimento Franco, data 

de nascimento: 03/04/1960, brasileiro(a), natural de Santo inácio-PR, 

casado(a), decoradora/secretária/ comerciante, Endereço: Rua Sorocaba, 

Nº 90 S, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Valor das Custas Processuais:503,14 (quiinhentos e três reais e quatorze 

centavos)

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:Maria Aparecida Gomes Alves

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60639 Nr: 3254-90.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Nunes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de fls.91/92. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 ( cento 

e vinte e sete reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor e clicar no intem taxa e preencher o valor da taxa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64587 Nr: 1898-26.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Marcelo Paliosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos, para 

condenar a parte requerida a: 1) pagar indenização decorrente do dano 

ambiental material, em valor correspondente ao preço real de mercado das 

madeiras apreendidas, a ser definido por ocasião da liquidação da 

sentença, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo Municipal do 

Meio Ambiente de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985; 2) pagar 

indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio 

ambiente (dano extrapatrimonial), equivalente ao preço médio de mercado 

da madeira com base na tabela da SEFAZ/MT (Portaria n° 12/2015), 

devendo ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de que trata o 

art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985; 3) condenar a parte requerente em 

obrigação de não fazer, consistente na abstenção de qualquer atividade 

potencialmente degradante ao meio ambiente, sem a prévia licença 

ambiental a ser concedida pelo órgão competente, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 1.000.00 (mil reais)Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 478, I, do CPC. 

P.R.I.C.Em Juara/MT, 2 de agosto de 2017.ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES- Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66589 Nr: 3426-95.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBC, Nelita Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, FABRICIO TSUJI ISHIKI - OAB:13218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS confirmo a medida liminar deferida nos 

autos, julgando desde já PROCEDENTE o pedido inicial, OBRIGANDO O 

ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUARA/MT que forneça a 

parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, o medicamento “acitretina 

– Neotigason”, sob pena de bloqueio de valores para tal fim, para garantir 

o direito a vida, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso; 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC/15, tornando definitiva a medida liminar concedida.1 - 

Deixo de condenar os requeridos em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual 

7.603/2001.2 - Considerando que a questão não comporta reexame 

necessário, mesmo porque pacificada no âmbito do STF, nos termos do 

art. 496, §4º, do CPC/15, após o transcurso do prazo do recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado.Ciência ao MPE.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67616 Nr: 101-78.2015.811.0018

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFF, RRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Robson Dupim Dias - OAB:17.074, Silvia Cristina 

Giraldelli - OAB:12.854/B

 DESPACHO

Intime-se pessoalmente a autora, no endereço contido na exordial para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito com relação à 

adoção, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito, 

consoante o disposto no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 73267 Nr: 2779-66.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Barbosa da Silva, Rosa Germano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paiva Martins de Paiva Ltda-ME, Roberto 

Aparecido Paiva, Reginaldo José Martins Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO JOSÉ MARTINS PAIVA, Cpf: 

36270016134, Rg: 527.181, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Consoante se constata pelo contrato de compra e 

venda incluso, os Autores e Ré pactuaram de comum acordo um contrato 

de compra e venda de um imóvel, onde os autores venderam à Ré um 

imóvel denominado Lote n.º 158-A-2, com área total de 11.000,00 m2 

(onze mil metros quadrados), localizado no loteamento da Gleba Taquaral, 

devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, 

sob o n.º 10.289, localizado neste Município e cidade de Juara/MT.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido de f. 130, visando a citação 

de um dos requeridos por AR, com o endereço fornecido na cidade de 

Juína.Caso a tentativa de citação reste frustrada, defiro desde já, a 

citação por edital.Após, venham os autos conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 06 de dezembro de 2017

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85832 Nr: 5175-79.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mandala Transportes Ltda - EPP, Diego Martin Paes de 

Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Vida e Previdencia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:, Cibele Zanelato de S. Morais - 

OAB:OABSP 276970, Claudineia Santos pereira - OAB:, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013

 Vistos etc.

As preliminares suscitadas se confundem com o mérito, e serão 

analisadas por ocasião da sentença.

Manifestem-se as partes acerca das provas que desejam produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89722 Nr: 1483-38.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora, para que apresente o requerente na 

audiência designada para o dia 06/02/2018 às 13h30, em razão da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90681 Nr: 1985-74.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Rejeito as preliminares, tendo em vista que confundem-se com o mérito.

Manifestem-se as partes acerca das provas que desejam produzir, no 

prazo de 15 dias.

Após, conclusos para designação de audiência.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103913 Nr: 8714-19.2017.811.0018

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: L. A. DE OLIVEIRA PRODUÇÕES - ME, Luciano 

Aparecido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude da 

Comarca de Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO do respectivo ALVARÁ para realização do 

evento denominado “5º BAILE DE REVEILLON” e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Esta concessão não isenta o requerente de responsabilização civil, 

penal e administrativa, inclusive por perturbação à ordem e sossego 

alheio.A ausência de observação das condições acima elencadas 

implicará em revogação do alvará, bem como aplicação das medidas 

administrativas e judiciais cabíveis aos responsáveis.NOTIFIQUE-SE o 

Conselho Tutelar, o Inspetor de Menores e a Polícia Militar para realizar 

FISCALIZAÇÃO no local acerca do cumprimento da Portaria n. 02/2015 da 

Infância e Juventude.Sirva a presente como ALVARÁ. PROCEDA-SE a 

entrega ao organizador do evento, encaminhando-se junto cópia da 

Portaria n. 02 de 29 de setembro de 2015, para aplicação do que 

couber.CIÊNCIA ao Ministério Público e ao requerente. Não havendo outras 

ocorrências, ao ARQUIVO.P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-39.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F K NEZU - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KRIEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 28/02/2018 13:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 100402 Nr: 6886-85.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edicleusion dos Santos Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o acusado EDICLEUSION DOS SANTOS NUNES, já qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n. 

11.343/06, em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes [...]. 

Assim, na terceira fase, constato que o acusado não faz jus à causa de 

diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, haja 

vista a reincidência sobredita. Ausentes quaisquer causas de diminuição 

ou aumento, fica a pena fixada em definitivo em 06 (seis) anos de 

reclusão e 600 dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 531 de 1095



vigente ao tempo do fato delituoso.Fixo como regime inicial de cumprimento 

da pena o FECHADO, ante a reincidência do réu, já condenado por furto 

qualificado e ocultação de cadáver (Cód. 366088 – 1ª Vara Criminal de 

Cuiabá), conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea b e §3º do Código 

Penal.Deixo de aplicar o disposto no §2º do artigo 387 do Código de 

Processo Penal, pois o período em que o réu esteve preso não é 

suficiente para progressão de regime.Incabível no caso dos autos, o 

instituto da conversão da pena em restritiva de direitos e a suspensão 

condicional da pena previsto no artigo 77, inciso II do Código Penal, em 

razão da pena aplicada. Remetam-se os autos ao contador para o cálculo 

da multa, intimando-se o acusado para o pagamento, em 20 (vinte) dias, 

após o trânsito em julgado desta decisão.Custas processuais pelo 

acusado (CPP, art. 804).Determino a incineração das drogas, nos moldes 

do art. 58, §1º c/c. 32, § 1º, ambos da lei nº 11.343/06.Com fulcro no art. 

63 da lei nº 11.343/06, declaro perdidos em favor da União os produtos e 

valores apreendidos, devendo ser revertido ao FUNAD. Deve o acusado 

permanecer preso em caso de eventual recurso, por entender este Juízo 

presentes os requisitos autorizadores, máxime a possiblidade concreta da 

reiteração criminosa. Certificado o trânsito em julgado, comunique-se ao 

TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao Cartório Distribuidor; expeça-se Guia 

de Execução; [...].

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 74224 Nr: 3272-43.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Percio Aparecido Ladeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824

 Assim, para evitar eventual nulidade, designo audiência para 

oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo para o 

dia 27 de fevereiro de 2018, às 18h00min. (MT). Intimem-se o acusado e o 

seu defensor.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Juara/MT, 05 de dezembro de 2017.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 40818 Nr: 1265-20.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824

 Vistos em correição

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Dourados/MS, para 

que aquele r. Juízo designe audiência para oitiva da vítima Francisco de 

Assis da Silva, no endereço informado pelo Parquet.

Designo audiência para o interrogatório do acusado para o dia 21 de 

fevereiro de 2018, às 15h20min.

Intime-se o acusado para que compareça a audiência acima designada, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local da audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 82394 Nr: 3153-48.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Cód. 82394

Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

Apesar de o acusado ter aceitado a proposta de suspensão condicional 

do processo, verifico que não foi realizada audiência para oferecimento 

da proposta de suspensão condicional do processo.

 O parágrafo 1º do artigo 89 da Lei 9099/95 é claro ao dispor que a 

proposta de suspensão condicional do processo será feita na presença 

do juiz, bem como que a aceitação dar-se-á pelo acusado e seu defensor, 

vejamos:

Art. 89 – Nos crimes em que a pena mínima cominada for ou inferior a um 

ano, abrangidas ou não por ela Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 

denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo, por dois a 

quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não 

tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 

autorizam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§1º - Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do 

Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, 

submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: 

[...] (grifo nosso)

Assim, para evitar eventual nulidade, designo audiência para oferecimento 

da proposta de suspensão condicional do processo para o dia 20 de 

fevereiro de 2018, às 13h30min. (MT).

 Intimem-se o acusado e o seu advogado.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Juara/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 82397 Nr: 3157-85.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Zanon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 

2018 às 14h30min. Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e 

acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local. Dê-se ciência 

ao Ministério Público.Intime-se o denunciado e seu defensor.Intime-se o 

defensor do acusado para que aporte mandato procuratório aos autos no 

prazo legal. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104425 Nr: 228-11.2018.811.0018

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado Municipal de Juara-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zacarias Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Promovo a intimação do advogado do réu para se manifestar sobre a 

decisão de Ref: 25.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63742 Nr: 1128-33.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Martins Bezerra, Nilza da Rocha e 

Carmo Dias, Lucia Marestone Fenerich, Cleirton Senhorin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Conclusão: Assim, afastada a hipótese de absolvição sumária, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 2018, às 

14h30min (horário de Mato Grosso). Determino o desmembramento do feito 

em relação ao réu Oscar Martins Bezerra com a imediata remessa do feito 

desmembrado ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, face à sua 

prerrogativa de foro. Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação 
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e pela defesa, devendo constar no mandado, dia, horário e local. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Intimem-se os réus e seus defensores. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 72925 Nr: 2632-40.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFA, MGL, MGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 

2018 às 17h20min (horário de Cuiabá-MT). Intimem-se as testemunhas 

arroladas pela defesa e acusação, devendo constar no mandado, dia, 

hora e local. Dê-se ciência ao Ministério Público.Intimem-se os 

denunciados e seus defensores.Cumpra-se expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104425 Nr: 228-11.2018.811.0018

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado Municipal de Juara-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zacarias Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido oriundo da ilustre defesa do acusado Zacarias 

Sebastião da Silva visando à revogação da prisão preventiva alhures 

decretada por este Juízo.

Pois bem.

 Em que pese a extrema gravidade do fato imputado ao acusado - ofensa 

à integridade corporal da vítima e ameaça - percebe-se que o crime de 

lesão corporal, mesmo no âmbito das relações domésticas, possui pena 

máxima de 3 (três) anos de detenção, ou seja, mesmo em caso de 

condenação, o indigitado, que não possui condenações criminais, não 

será submetido ao regime fechado. Desta forma, a prisão afronta ao 

princípio da proporcionalidade.

 Por outro lado, o réu é pessoa de natureza agressiva e já responde por 

outros delitos, fato demonstrativo de sua periculosidade.

Assim, entendo que deva ser franqueada a liberdade ao acusado, 

substituindo o cárcere por medidas cautelares diversas da prisão, nos 

termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, pois as 

medidas se prestam a evitar a prática de infrações penais.

 Destarte, nos termos do artigo 319 do Diploma Instrumental Penal, fixo as 

seguintes medidas cautelares ao acusado:

1) Proibição de manter contato com a vítima, de qualquer forma e por 

qualquer meio de comunicação, devendo o indiciado se valer de interposta 

pessoa para se comunicar com a ofendida e seus familiares.

 2) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga em sua 

residência, devendo as polícias civil e militar ser oficiadas para fiscalizar a 

condição, informando imediatamente o Juízo em caso de descumprimento.

3) Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades e 

manter endereço atualizado.

4) Fiança no valor de 5 (cinco) salários mínimos.

 Sirva a presente decisão como alvará de soltura após o recolhimento da 

fiança.

Intime-se o acusado e a defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 006/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor RAUL LARA LEITE, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro desta Comarca de Juína, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o disposto no Capítulo 1, seções 2 (Da Função 

Correicional) e 3 (Roteiro de Correição), da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

E ainda, CONSIDERANDO o teor da Portaria n.º 005/2017-CM, que o 

designou como Juiz Diretor do Foro, bem como a necessidade de proceder 

vistoria e levantamento dos processos, livros, pastas e também avaliar a 

gestão administrativa e manutenção da metodologia de trabalho 

implantados na Central de Distribuição;

 RESOLVE,

Art. 1.º – REALIZAR, nos termos do art. 81, "b", da Lei Estadual n.º 

4.964/85 (Código de Organização Judiciária – COJE-MT) e no art. 5.º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC-MT), Correição Geral Ordinária na Central 

de Distribuição da Comarca de Juína/MT;

Art. 2.º - DESIGNAR a data de 24 de Janeiro de 2018 para realização da 

correição mencionada no artigo anterior, prorrogável, se necessário for, 

nos termos do art. 18, §§ 1.º e 2.º, da CNGC-MT;

 Art. 3.º - Durante o período de correição, fica autorizada a prorrogação 

diária de, no máximo, 02 (duas) horas de trabalho, além da realização de 

expediente aos sábados e domingos, os quais serão oportunamente 

compensados, a critério do Juiz Titular da Vara Correicionada, consoante 

o disposto no artigo 20 da CNGC-MT;

Art. 4.º - DESIGNAR o servidor MARCIO JOSÉ FELBER, Gestor 

Administrativo II, matrícula n.º 24587, para secretariar os trabalhos 

correicionais, devendo providenciar o que for necessário ao desempenho 

da função;

Art. 5.º - DETERMINAR ao Gestor da Central de Distribuição, acima 

indicado, que prepare todos os processos, livros e pastas, 

apresentando-os para a correspondente vistoria no Gabinete deste 

Magistrado, à medida que forem solicitados;

Art. 6.º - DETERMINAR aos servidores da secretaria correicionada que 

permaneçam em seus postos no período de correição, para que forneçam 

eventuais esclarecimentos necessários à realização dos trabalhos aqui 

propostos;

Art. 7.º - CONVIDAR os dignos representantes do Ministério Público e da 

Ordem dos Advogados do Brasil, bem como a comunidade em geral, para, 

querendo, acompanharem os trabalhos de correição, oportunidade em que 

poderão apresentar, por escrito endereçado ao Juiz Corregedor, 

reclamações e sugestões atinentes ao Serviço Judiciário.

 Publique-se, Cumpra-se e Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Douto Representante do 

Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil/Subseção de Juína e 

afixe no átrio do Fórum para conhecimento geral.

Juína, 18 de janeiro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 007/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor RAUL LARA LEITE, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro desta Comarca de Juína, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o disposto no Capítulo 1, seções 2 (Da Função 

Correicional) e 3 (Roteiro de Correição), da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

E ainda, CONSIDERANDO o teor da Portaria n.º 005/2017-CM, que o 

designou como Juiz Diretor do Foro, bem como a necessidade de proceder 

vistoria e levantamento dos processos, livros, pastas e também avaliar a 

gestão administrativa e manutenção da metodologia de trabalho 

implantados na Central de Administração;

 RESOLVE,

Art. 1.º – REALIZAR, nos termos do art. 81, "b", da Lei Estadual n.º 

4.964/85 (Código de Organização Judiciária – COJE-MT) e do art. 5.º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC-MT), Correição Geral Ordinária na Central 

de Administração da Comarca de Juína/MT;

Art. 2.º - DESIGNAR o período de 25 de Janeiro de 2018 à 23 de Fevereiro 

de 2018 para realização da correição mencionada no artigo anterior, 

prorrogável, se necessário for, nos termos do art. 18, §§ 1.º e 2.º, da 

CNGC-MT;

 Art. 3.º - Durante o período de correição, fica autorizada a prorrogação 
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diária de, no máximo, 02 (duas) horas de trabalho, além da realização de 

expediente aos sábados e domingos, os quais serão oportunamente 

compensados, a critério do Juiz Titular da Vara Correicionada, consoante 

o disposto no artigo 20 da CNGC-MT;

Art. 4.º - DESIGNAR a servidora SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS 

OLIVEIRA, Gestora Geral, matrícula n.º 6297, para secretariar os trabalhos 

correicionais, devendo adotar as medidas necessárias ao desempenho 

das funções, inclusive providenciando as devidas intimações para 

devolução dos processos que se encontrem com Advogados ou membros 

do Ministério Público, bem como a devolução dos mandados que se 

encontrem em poder dos Oficiais de Justiça, ressalvados os casos de 

necessidade urgente de cumprimento, o que deverá ser certificado pelo 

meirinho;

Art. 5.º - DETERMINAR à Gestora Geral, acima indicada, que prepare todos 

os processos, livros e pastas, apresentando-os para a correspondente 

vistoria no Gabinete deste Magistrado, à medida que forem solicitados.

 Art. 6.º - DETERMINAR aos servidores da secretaria correicionada que 

permaneçam em seus postos no período de correição, para que forneçam 

eventuais esclarecimentos necessários à realização dos trabalhos aqui 

propostos;

Art. 7.º - CONVIDAR os dignos representantes do Ministério Público e da 

Ordem dos Advogados do Brasil, bem como a comunidade em geral, para, 

querendo, acompanharem os trabalhos de correição, oportunidade em que 

poderão apresentar, por escrito endereçado ao Juiz Corregedor, 

reclamações e sugestões atinentes ao Serviço Judiciário.

 Publique-se, Cumpra-se e Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Douto Representante do 

Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil/Subseção de Juína e 

afixe no átrio do Fórum para conhecimento geral.

Juína, 18 de janeiro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 008/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor RAUL LARA LEITE, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro desta Comarca de Juína, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o disposto no Capítulo 1, seções 2 (Da Função 

Correicional) e 3 (Roteiro de Correição), da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

E ainda, CONSIDERANDO o teor do Ato n.º 192/2016-CM, que o titularizou 

como Juiz de Direito da Segunda Vara de Juína, bem como a necessidade 

de proceder vistoria e levantamento dos processos, livros, pastas e 

também avaliar a gestão administrativa e manutenção da metodologia de 

trabalho implantados na Secretaria da Segunda Vara;

 RESOLVE,

Art. 1.º – REALIZAR, nos termos do art. 81, "b", da Lei Estadual n.º 

4.964/85 (Código de Organização Judiciária – COJE-MT) e do art. 5.º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC-MT), Correição Geral Ordinária na 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT;

Art. 2.º - DESIGNAR o período de 25 de Janeiro de 2018 à 23 de Fevereiro 

de 2018 para realização da correição mencionada no artigo anterior, 

prorrogável, se necessário for, nos termos do art. 18, §§ 1.º e 2.º, da 

CNGC-MT;

 Art. 3.º - Durante o período de correição fica autorizada a prorrogação 

diária de, no máximo, 02 (duas) horas de trabalho, além da realização de 

expediente aos sábados e domingos, os quais serão oportunamente 

compensados, a critério do Juiz Titular da Vara Correicionada, consoante 

o disposto no artigo 20 da CNGC-MT;

Art. 4.º - DESIGNAR a servidora LÍVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE 

SOUZA, Gestora Judiciária da Secretaria da Segunda Vara desta 

Comarca, matrícula n.º 11057, para secretariar os trabalhos correicionais, 

devendo adotar as medidas necessárias ao desempenho das funções, 

inclusive providenciando as devidas intimações para devolução dos 

processos que se encontrem com Advogados ou membros do Ministério 

Público;

Art. 5.º - DETERMINAR à Gestora Judiciária, acima indicada, que prepare 

todos os processos, livros e pastas, apresentando-os para a 

correspondente vistoria no Gabinete deste Magistrado, à medida que 

forem solicitados.

 Art. 6.º - DETERMINAR aos servidores da secretaria correicionada que 

permaneçam em seus postos no período de correição, para que forneçam 

eventuais esclarecimentos necessários à realização dos trabalhos aqui 

propostos;

Art. 7.º - CONVIDAR os dignos representantes do Ministério Público e da 

Ordem dos Advogados do Brasil, bem como a comunidade em geral, para, 

querendo, acompanharem os trabalhos de correição, oportunidade em que 

poderão apresentar, por escrito endereçado ao Juiz Corregedor, 

reclamações e sugestões atinentes ao Serviço Judiciário.

 Publique-se, Cumpra-se e Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Douto Representante do 

Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil/Subseção de Juína e 

afixe no átrio do Fórum para conhecimento geral.

Juína, 18 de janeiro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001489-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID VANZELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA BARBOSA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. IGUALMENTE, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ 

S E R  R E C O L H I D O  P O R  M E I O  D O  S I S T E M A 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO ALVES QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para efetuar o 

preparo da Carta Precatória para citação da requerida ou retirá-la em 

cartório, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001374-83.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Meritíssimo Juiz, Observa-se do estudo psicossocial realizado que a 

menor está sob a guarda de fato de sua genitora. Assim, o Ministério 

Público Estadual opina pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência. 

E ainda, requer seja a parte autora intimada para informar se ainda possui 

interesse na ação. Em caso positivo, desde já pugna pelo declínio da 

competência para a Comarca de Rondonópolis/MT, onde a menor 

encontra-se atualmente sob a guarda de sua genitora. Juína/MT, 18 de 

janeiro de 2018. Itâmara Guimarães R. Pinheiro Promotora de Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000980-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS REIS MARIA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DOS REIS MARIA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000980-76.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. RECEBO a inicial, pois preenche os requisitos do art. 319, do CPC. 

Nomeio inventariante a Sra. LUZIA DOS REIS MARIA CAMARGO que 

prestará compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes. POSTERGO o recolhimento das custas processuais 

na ocasião da partilha dos bens deixados pelo de cujus. CITEM-SE, após, 

os herdeiros para, querendo, apresentarem defesa no prazo legal, bem 

como as Fazendas Públicas (CPC, art. 626), manifestando-se elas sobre 

os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 

(quinze) dias (CPC, art. 629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos 

pelos interessados (NCPC, art. 634), manifestando-se expressamente. 

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores iniciais ou atribuídos, às últimas declarações digam as partes no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (CPC, art. 637). Se concordes ao 

cálculo, digam as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias (CPC, art. 

638). Notifique-se o Parquet. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 30 de agosto de 2017. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000443-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO É TEMPESTIVA. INTIMAR A PARTE 

AUTORA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO(A) PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001055-18.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN OAB - MT0008696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DA PAIXAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXAO MAZZETO OAB - MT23326/O 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO É TEMPESTIVA. INTIMAR A PARTE 

AUTORA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO(A) PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 119459 Nr: 1075-60.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVDSM, RDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.AGUARDE-SE o transito em julgado da sentença 

retro.Decorrido o prazo, DETERMINO o arquivamento dos embargos à 

execução, observando as formalidades de estilo.Outrossim, em que pese 

a petição da parte embargada informando o acordo entabulado entre as 

partes, entendo que o mesmo será devidamente analisado e homologados 

nos autos principais.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 120221 Nr: 1523-33.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MATOS COSTA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A 

MT., FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido retro, haja vista ser ônus da parte, e, DOU A ÚLTIMA 

OPORTUNIDADE à parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção dos autos sem resolução 

do mérito. Decorrido o prazo sem efetivo impulsionamento pela parte 

exequente, conclusos para extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57326 Nr: 3612-39.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ALMIR JOSÉ BASSÉGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLE BASSEGIO - 

OAB:OAB/MT 13.784, MILTON JOSÉ SCHWERZ - OAB:12.254 SC

 "Intimar a parte executada de todo o teor do despacho que segue: 

VISTOS ETC.INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias regualirize a representação processual.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências."

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95181 Nr: 3435-70.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

Cpf: 98206664149, Rg: 1.488.367-8, Filiação: Geraldo Moreira dos Santos 

e Maria dos Anjos, data de nascimento: 28/05/1984, brasileiro(a), natural 

de Arenápolis-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9958-7010. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/06/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de REGINALDO RODRIGUES DOS 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - PAGAMENTO DE MULTA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20132263/2013.
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 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/04/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.648,49

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 131953 Nr: 3791-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABALO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO 

ANIMAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HENRIQUE FERREIRA 

VICENTE - OAB:101.599/SP, TIAGO GUEDES BORGES - OAB:OAB/SP 

325.457

 VISTOS ETC.Recebo os presentes embargos à execução e, com fulcro 

no art. 919, do NCPC e do princípio da aplicação imediata da lei processual, 

deixo de atribuir o efeito suspensivo.INTIME-SE a parte embargada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, inciso 

I, do NCPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000980-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS REIS MARIA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DOS REIS MARIA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000980-76.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. RECEBO a inicial, pois preenche os requisitos do art. 319, do CPC. 

Nomeio inventariante a Sra. LUZIA DOS REIS MARIA CAMARGO que 

prestará compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes. POSTERGO o recolhimento das custas processuais 

na ocasião da partilha dos bens deixados pelo de cujus. CITEM-SE, após, 

os herdeiros para, querendo, apresentarem defesa no prazo legal, bem 

como as Fazendas Públicas (CPC, art. 626), manifestando-se elas sobre 

os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 

(quinze) dias (CPC, art. 629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos 

pelos interessados (NCPC, art. 634), manifestando-se expressamente. 

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores iniciais ou atribuídos, às últimas declarações digam as partes no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (CPC, art. 637). Se concordes ao 

cálculo, digam as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias (CPC, art. 

638). Notifique-se o Parquet. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 30 de agosto de 2017. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000221-15.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. S. K. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se a Parte Autora, para que forneça os dados necessários da 

Empresa para comunicação dos descontos em folha. Atenciosamente, 

Livia Furquim Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE 

JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001542-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEONILIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

M. J. D. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1001542-85.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

MATHEUS JOAQUIM DE SOUZA GOMES, TEONILIA FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se 

de requerimento de expedição de alvará judicial objetivando o 

levantamento de saldo bancário oriundo de depósitos de FGTS e PIS 

advindo da Justiça Federal em razão do declínio de competência do Juízo 

da Subseção Judiciária de Juína. A priori, recebo os autos e defiro os 

benefícios da justiça gratuita ao requerente, nos termos do art. 98 c/c art. 

99, § 3º, NCPC. No mais, determino a intimação do requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a certidão/declaração de 

dependentes habilitados perante a Previdência Social em nome da 

falecida, sob pena de improcedência do pedido. Decorrido o prazo, 

certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público Estadual. Após, volte-me 

concluso. Às providências. Juína/MT, 11 de janeiro de 2018. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001550-62.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RODRIGUES DA SILVA MUNDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1001550-62.2017.8.11.0025 REQUERENTE: LUZIA 

RODRIGUES DA SILVA MUNDIM REQUERIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO 

Vistos, etc. Considerando que a requerente aufere mensalmente mais de 

vinte mil reais, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, 

sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. 

Às providências. Juína/MT, 12 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001457-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSO ROSAFA ROMASZKO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1001457-02.2017.8.11.0025 AUTOR: 

EDMILSO ROSAFA ROMASZKO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Ante a falta de documentos hábeis para 

análise do requerimento da concessão da justiça gratuita, INTIME-SE a 

parte autora para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício, as seguintes cópias: a) Cópia da Carteira de 

Trabalho (página de identificação, da última anotação de contratação e 

página subsequente), ou comprovante de renda mensal, e de eventual 
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cônjuge; b) Cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de 

eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) Cópia dos extratos de cartão 

de crédito, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; d) Cópia da 

última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da 

Receita Federal. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às 

providências. Juína/MT, 15 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001544-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MESSIAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BERNARDES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que foi agendada a audiência de conciliação/mediação, 

para o dia 26/03/2018 ás 13h 30 minutos. ADVERTÊNCIAS: a) Não 

havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da audiência, sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Livia Furquim 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001490-89.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. D. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que foi agendada a audiência de conciliação/mediação, 

para o dia 27/03/2018 ás 09h 10 minutos. ADVERTÊNCIAS: a) Não 

havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da audiência, sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado Livia Furquim 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001444-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FERNANDO SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAS DOS SANTOS NASCIMENTO OAB - MT23560/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA DA SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que foi agendada a audiência de conciliação/mediação, 

para o dia 27/03/2017 ás 08h 30 minutos. ADVERTÊNCIAS: a) Não 

havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da audiência, sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado Livia Furquim 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001479-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se a Parte Autora, para que promova o preparo da carta precatória, 

junto ao Site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Atenciosamente, Livia 

Furquim Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001402-51.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE DAMIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1001402-51.2017.8.11.0025 AUTOR: MOACIR JOSE 

DAMIANI RÉU: SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT 

DECISÃO Vistos, etc. Cumpra-se a decisão interlocutória de Id n. 

11110329, proferida pelo Juiz de Direito em Substituição Legal. Em razão 

da sistemática do Processo Judicial Eletrônico, o prazo para interposição 

de recurso em face da decisão de Id n. 11110329 começará a fluir da data 

da intimação desta decisão. Intimem-se. Cite-se a requerida – SEMA. Às 

providências. Juína/MT, 15 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001402-51.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE DAMIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA Intime-se a Advogada da Parte 

Autora, para que promova o preparo da carta precatória a ser expedida, 

junto ao Site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. JUÍNA, 22 de janeiro 

de 2018. Livia Furquim Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - 

TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000007-87.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSIR DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que a audiência de conciliação/mediação, foi agendada 

para o dia 27/03/2018 ás 09h 50 minutos. ADVERTÊNCIAS: a) Não 

havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da audiência, sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Livia Furquim 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135280 Nr: 5984-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE VALOIS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 Vistos,

REJEITO a preliminar de inépcia da denúncia, isso porque não noto vícios a 

serem sanados, uma vez que a peça acusatória apresenta de forma clara 

e objetiva todos os elementos, conforme preceitua o art. 41 do CPP.

Aliás, traz a narrativa dos fatos, delimitando o tempo e o espaço, e 

inclusive, aponta data, horário e lugar, e detalha as circunstâncias da 

ocorrência do crime, aparentemente, praticado pelo acusado.

Nessa perspectiva, não vislumbro prejuízo ao pleno exercício da ampla 

defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

16/02/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

INTIMEM-SE as testemunhas e os acusados;

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119655 Nr: 1182-07.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON JHONATAN RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Certifico, para os devidos fins de direito, que o advogado Dr. RAFAEL GIL 

SILVA, inscrito na OAB/MT n. 20303/O, atuou como advogado dativo, 

nomeado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, para prestar 

Assistência Judiciária à parte ré, nos autos do Processo n. 

1182-07.2016.811.0025 – código 119655.

Certifico por fim, que o MM. Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 

01 (UMA) UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS pela nomeação dativa 

e serviços advocatícios prestados pelo referido advogado, que deverão 

ser suportados pelo Estado de Mato Grosso considerando o disposto na 

Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT, com fundamento no 

Provimento 009/2007/CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 54272 Nr: 5788-25.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL SIMPLICIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 457.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134436 Nr: 5423-87.2017.811.0025

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO COREA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos. De proêmio. Não havendo notícia de abuso ou mal trato, nada há a 

decidir, cuja prisão deriva de flagrante convertido em preventiva pelo juízo 

plantonista. DEFIRO o pedido do advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135280 Nr: 5984-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE VALOIS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

16/02/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135447 Nr: 128-35.2018.811.0025

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins de direito, que o advogado Dr. EDER 

MEDEIROS inscrito na OAB/MT n. 19095, atuou como advogado dativo, 

nomeado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, para prestar 

Assistência Judiciária à parte ré, nos autos do Processo n. 

128-35.2018.811.0025 – código 135447.

Certifico por fim, que o MM. Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 

01 (UMA) UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS pela nomeação dativa 

e serviços advocatícios prestados pelo referido advogado, que deverão 

ser suportados pelo Estado de Mato Grosso considerando o disposto na 

Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT, com fundamento no 

Provimento 009/2007/CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 42377 Nr: 1889-53.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CARVALHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO ARAUJO DA SILVA 

NETO - OAB:OAB/TO 6992

 Certifico, em cumprimento a r. decisão proferida em audiência nos autos 

do Processo n. 1889-53.2008.811.0025 – código 42377, que o MM. Juiz de 

Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 01 (UMA) URH pela nomeação 
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dativa e serviços advocatícios prestados pelo Dr. PAULO RENATO 

RIBEIRO – OAB/MT n. 5789, que deverão ser suportados pelo Estado de 

Mato Grosso considerando o disposto na Tabela de Honorários 

Advocatícios da OAB/MT, com fundamento no Provimento 009/2007/CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 47539 Nr: 2161-13.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RENAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 926

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 52908 Nr: 131-68.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JOSÉ GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos em correição,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92697 Nr: 811-48.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos em correição,

DEFIRO o pleito de f. 612. Para tanto, ao Advogado nomeado Dr. Flávio 

Lemos Gil, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 3 (três) URH 

pelos serviços prestados (fl. 495/496, 505, 609) nos termos da Tabela da 

OAB/MT. EXPEÇA-SE a respectiva certidão pela Secretaria, com o valor 

total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas.

Sendo assim, REVOGO a nomeação de fl. 495/496, e considerando a 

ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). 

Enadia Garcia dos Santos Ribeiro para atuar como Advogado(a) Dativo(a).

INTIME-SE desta nomeação.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CUMPRA-SE, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO ao 

recuperando Robson Lopes dos Santos para CIÊNCIA desta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124216 Nr: 3942-26.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:

 Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos 

que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128458 Nr: 1573-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA, LUCIANO ALBUQUERQUE 

DA ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/MT, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT

 Vistos,

Na forma do art. 581, I, do CPP, RECEBO o recurso em sentido estrito 

interposto pelo Ministério Público.

VISTA ao apelante para razões, e na sequência, aos apelados para 

contrarrazões.

Após, CONCLUSOS (art. 589 do CPP).

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129551 Nr: 2211-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI AREIA BONFANTE, JOÃO MARIA 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Certifico, para os devidos fins de direito, que o advogado Dr. DOUGLAS 

MARCEL DE BARROS inscrito na OAB/MT n. 17815, atuou como advogado 

dativo, nomeado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, para 

prestar Assistência Judiciária à parte ré, nos autos do Processo n. 

2211-58.2017.811.0025 – código 129551.

Certifico por fim, que o MM. Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 

02 (DUAS) UNIDADES REFERENCIAIS DE HONORÁRIOS pela nomeação 

dativa e serviços advocatícios prestados pelo referido advogado, que 

deverão ser suportados pelo Estado de Mato Grosso considerando o 

disposto na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT, com 

fundamento no Provimento 009/2007/CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133759 Nr: 4950-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON SANDESKI CAVIQUIONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins de direito, que o advogado Dr. JERRY 

ADRIANE DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/MT n. 21917-O, atuou como 

advogado dativo, nomeado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, 

para prestar Assistência Judiciária à parte ré, nos autos do Processo n. 

4950-04.2017.811.0025 – código 133759.

Certifico por fim, que o MM. Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 

01 (UMA) UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS pela nomeação dativa 

e serviços advocatícios prestados pelo referido advogado, que deverão 

ser suportados pelo Estado de Mato Grosso considerando o disposto na 

Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT, com fundamento no 

Provimento 009/2007/CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 43491 Nr: 2966-97.2008.811.0025
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 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MESQUITA DOS ANJOS, VULGO 

"MACARRÃO/DANIELZÃO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 564

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91303 Nr: 5705-04.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAR, VRS, JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de RODRIGO ANDRÉ RODRIGUES, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações 

da Lei nº. 11.340/06.

A denúncia foi recebida no dia 22 de abril de 2013 (f. 47).

 Citado (f. 50), o acusado apresentou defesa prévia à fl. 51/52.

Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas várias 

testemunhas.

Ato seguinte, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando 

pela condenação nos termos da exordial acusatória (fl. 93/94).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, 

subsidiariamente pela aplicação da causa de diminuição da pena contida 

no § 4º do artigo 129 do CP (fl. 96-98).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria dos delitos 

capitulados na denúncia.

DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante (f. 08), 

termo de depoimento (f. 09, 11/12, 15), auto de exame de corpo de delito e 

mapa topográfico para localização de lesões (f. 20/21), termo de 

qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 23/24).

DA AUTORIA

A AUTORIA do delito de lesão corporal encontra-se totalmente 

comprovada nos autos em relação ao acusado.

Com efeito, a vítima Vitória Ranhe Siqueira disse na fase judicial, grosso 

modo, que estava no banheiro e o acusado empurrou a porta vindo a bater 

em seu rosto, que a puxou para fora e a jogou no quarto, momento em que 

caiu e ele lhe um chute na barriga, o que confirmado por sua genitora 

Jupira Ranhe.

 O acusado, por sua vez, afirma que não agrediu sua enteada, apenas 

empurrou a porta e como ela estava atrás, atingiu o seu rosto, nega que 

tenha dado um chute na barriga dela.

Desse modo, entendo que a palavra da vítima e da testemunha, aliada ao 

laudo pericial, são provas convincentes e ensejam a condenação sem 

sombra de dúvidas.

Nesse sentido é o julgado doméstico:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - 

IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - LAUDO 

PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES - RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO 

DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA - CORROBORADO COM OS 

DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - RECURSO DESPROVIDO. Incabível a 

absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo 

conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente 

comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial 

acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência 

doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, 

ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de 

testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados 

pelas demais provas colacionadas aos autos. (Apelação nº 

0015509-36.2010.8.11.0002, 3ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Onivaldo 

Budny. j. 20.08.2014, Publ. 22.08.2014). (grifo nosso)

Dessa forma, diante do conjunto harmônico de provas, concluo que não 

pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não socorrendo em 

favor do acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o 

decreto condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e 

legal a ser trilhado.

No mais, em que pese a defesa requerer a diminuição de pena, sob 

alegação de que o réu agiu logo após injusta provocação da vítima, 

conforme dispõe o §4º do art. 129, entendo não ser o caso dos autos, 

uma vez que de acordo com os depoimentos testemunhais não existe 

comprovação de que a vítima tenha contribuído para que houvesse a 

agressão. Assim, vejo que a agressão intentada pelo réu não foi em razão 

de provocação da vítima.

Destarte, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu RODRIGO ANDRÉ RODRIGUES nas penas 

do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 

11.340/06.

 Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo 

à individualização da pena:

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

 1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: ínsitas do crime;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

3 (três) meses de detenção.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 03 (três) meses de detenção.

A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal. Todavia, tendo em vista a circunstância do tipo 

penal, o qual foi cometido mediante violência, DEIXO DE SUBSTITUIR a 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

 Nos termos do art. 77 do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento da 

pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

 a) No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à 

comunidade (art. 78,§1º do CP);

b) Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, 

casas noturnas e congêneres;

c) Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juiz;

d) Comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas 

atividades;

CONDENO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 540 de 1095



04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado;

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96514 Nr: 4945-21.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17446/B

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 238.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120944 Nr: 1974-58.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON MENDES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAS DOS SANTOS 

NASCIMENTO - OAB:23560/O, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - 

OAB:19216

 Vistos em correição,

DEFIRO o pleito ministerial, ENCAMINHANDO-SE os autos às respectivas 

Comarcas.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123750 Nr: 3700-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLENDA DOS SANTOS VILELA, GLEISON 

ARTHUR SCHILLING, JOEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO 

- OAB:19216, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. MARCOS BODSTEIN VILLAÇA FILHO 

PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126588 Nr: 357-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, WEVERTON 

ROBERTO DA SILVA, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5789, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Vistos,

Trata-se de pedido formulado pelo acusado Francisco Romário de Souza 

para que seja mantido na penitenciária de Sinop/MT ou para ser 

transferido para Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, em razão de correr 

risco de morte na unidade prisional de Juína (fl.266/267).

Antes de apreciar o pleito, SOLICITE-SE à Superintendência de Gestão de 

Cadeias deste Estado atestado de vaga para permanência ou 

transferência do acusado, instruindo-se o ofício com cópia das fl. 266/267 

e desta decisão.

Se houver disposição de vaga, OFICIE-SE ao referido Juízo solicitando-se 

anuência, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS para deliberação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA POR SE TRATAR DE ACUSADO PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127088 Nr: 621-46.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERREIRA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129551 Nr: 2211-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI AREIA BONFANTE, JOÃO MARIA 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de revogação de prisão formulado pela Defesa do 

acusado Vanderlei Areia Bonfante (realizado em audiência), sobre o que o 

Ministério Público manifestou contrariamente ao pleito.

Muito bem.

Reporto-me à decisão tomada nos autos sob o Código n. 129258, bem 

como as decisões de fl. 151 e 207 isso porque desde as últimas decisões, 

não houve alteração fática do cenário de risco à ordem pública a justificar 

a alteração daquelas decisões (natureza “rebus sic stantibus” das 

decisões judiciais), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica 

permitida pela jurisprudência do STF [“...O Supremo Tribunal Federal tem 

salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação 

"per relationem", que inocorre ausência de fundamentação quando o ato 

decisório - o acórdão, inclusive - reporta-se, expressamente, a 

manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo 

Ministério Público, desde que nelas achem-se expostos os motivos, de 

fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida ...” (Ag. Reg. 

no Habeas Corpus nº 127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 

01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015)].

Ante o exposto, MANTENHO a prisão do acusado.

Além do mais, a sentença já se avizinha. Portanto, CUMPRA-SE 

imediatamente a decisão anterior, remetendo-se às partes para as 

alegações finais.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132264 Nr: 3985-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GILBERTO ANTÔNIO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE CORREIA DA SILVA - 

OAB:20330/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de pedido de restituição de bens apreendido formulado por 

Gilberto Antônio de Araújo, sobre o que o Ministério Público manifestou 

favoravelmente ao pleito.

Muito bem.

Situando a questão, noto que foi juntada aos autos a documentação 

necessária a legitimar a propriedade do bem, e não apresentando qualquer 

relevância para a elucidação de fatos, a sua restituição é medida que se 

impõe.

Julgado que sintetiza a questão:

“MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. 

VEÍCULO AUTOMOTOR. ORIGEM LÍCITA. DESINTERESSE PROCESSUAL. 

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA. O bem 

apreendido em operação policial que não apresente qualquer relevância 

para a elucidação dos fatos apurados no procedimento judicial não mais 
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interessam à Justiça, devendo ser restituídos aos proprietários. 

Considerando que o proprietário do bem apreendido não foi indiciado pela 

autoridade policial tampouco denunciado pelo Ministério Público, não há 

como reconhecer algum liame entre si e a prática criminosa apurada na 

ação penal, de tal forma que manutenção da constrição do veículo 

mostra-se ilegal. Segurança concedida em consonância com o parecer 

ministerial.” (Mandado de Segurança nº 4002043-34.2012.8.04.0000, 2ª 

Câmara Criminal do TJAM, Rel. Rafael de Araújo Romano. DJe 10.10.2013).

Ante o exposto, e em consonância com entendimento do Parquet, DEFIRO 

o pleito quanto à restituição do veículo apreendido de fl. 09/10 à Gilberto 

Antônio de Araújo.

CIÊNCIA ao Ministério Público, à Autoridade Policial e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000077-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO ANTENOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte recorrida para querendo, em 

10(dez) dias, apresentar as contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-69.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPO CHRISTIANO MOYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEDISON ROBERTO LANSONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente acerca de todo 

conteúdo da Sentença do ID n° 10913360, que JULGOU PROCEDENTE o 

pedido contido na petição inicial para CONDENAR a parte requerida a 

pagar a importância de R$ 9.006,55 (nove mil e seis reais e cinquenta e 

cinco centavos), corrigida e atualizada monetariamente pelo índice 

INPC/IBGE e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir da data do ajuizamento da ação. O qual se fez COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso I, do artigo 487, NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-69.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPO CHRISTIANO MOYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEDISON ROBERTO LANSONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida acerca de todo 

conteúdo da Sentença do ID n° 10913360, que JULGOU PROCEDENTE o 

pedido contido na petição inicial para CONDENAR a parte requerida a 

pagar a importância de R$ 9.006,55 (nove mil e seis reais e cinquenta e 

cinco centavos), corrigida e atualizada monetariamente pelo índice 

INPC/IBGE e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir da data do ajuizamento da ação. O qual se fez COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso I, do artigo 487, NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000929-65.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON BARBOSA HONORATO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente acerca de todo 

conteúdo da Sentença, ID n° 10916737, a qual homologou o acordo 

avençado entre as partes, e por consequência, julgou e declarou extinto o 

processo com resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-57.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARTINS DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente acerca de todo 

conteúdo da Sentença, ID n° 10917659, a qual julgou e declarou extinto o 

processo sem resolução do mérito, com supedâneo jurídico nos termos do 

artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001357-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORGANIZACAO CONTABIL CONTAUDIT S/C LTDA - ME (REQUERIDO)

EDSON BISOGNIN SANTI (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDES DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente acerca de todo 

conteúdo da Sentença prolatada no ID 10918221, a qual JULGOU 

PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial para CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, 

quatrocentos e oitenta reais), corrigida e atualizada monetariamente pelo 

índice INPC/IBGE e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos a partir da data do ajuizamento da ação, o que se fez COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso I, do artigo 487, NCPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001357-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORGANIZACAO CONTABIL CONTAUDIT S/C LTDA - ME (REQUERIDO)

EDSON BISOGNIN SANTI (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDES DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida acerca de todo 

conteúdo da Sentença prolatada no ID 10918221, a qual JULGOU 

PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial para CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, 

quatrocentos e oitenta reais), corrigida e atualizada monetariamente pelo 

índice INPC/IBGE e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos a partir da data do ajuizamento da ação, o que se fez COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso I, do artigo 487, NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-17.2017.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO JOSE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca de todo conteúdo da Sentença prolatada no ID n° 

10918424, a qual JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DECLAROU EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. 

Considerando o que preceitua os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, deixou 

de condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO JOSE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca de todo conteúdo da Sentença prolatada no ID n° 

10918424, a qual JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DECLAROU EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. 

Considerando o que preceitua os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, deixou 

de condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO JOSE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca de todo conteúdo da Sentença prolatada no ID n° 

10918424, a qual JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DECLAROU EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. 

Considerando o que preceitua os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, deixou 

de condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001093-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAILTON DO PRADO SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR JULIANO RAMOS OAB - MT15320/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de Intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca de todo conteúdo da Sentença, a qual JULGOU E 

DECLAROU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do NCPC, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-65.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IQUE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida acerca de todo 

conteúdo da Sentença prolatada no ID n° 10920295, a qual JULGOU 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e DECLAROU EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC. Considerando o que preceitua os arts. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95, deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-65.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IQUE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente acerca de todo 

conteúdo da Sentença prolatada no ID n° 10920295, a qual JULGOU 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e DECLAROU EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC. Considerando o que preceitua os arts. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95, deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-56.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT0012746A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca de todo conteúdo da Decisão prolatada no ID n° 

10924644, a qual acolheu os Embargos de declaração para “confirmar a 

tutela antecipada deferida, assim como as multas aplicadas pelo seu 

descumprimento, cujo valor deve ser auferido em sede de cumprimento de 

sentença.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-56.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT0012746A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca de todo conteúdo da Decisão prolatada no ID n° 

10924644, a qual acolheu os Embargos de declaração para “confirmar a 

tutela antecipada deferida, assim como as multas aplicadas pelo seu 

descumprimento, cujo valor deve ser auferido em sede de cumprimento de 

sentença.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-56.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT0012746A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca de todo conteúdo da Decisão prolatada no ID n° 

10924644, a qual acolheu os Embargos de declaração para “confirmar a 

tutela antecipada deferida, assim como as multas aplicadas pelo seu 

descumprimento, cujo valor deve ser auferido em sede de cumprimento de 

sentença.”

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 173811 Nr: 4634-09.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPAL, ARdC, ERdOH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 84, tendo vista a certidão de fls. 83 ao qual relata 

que o bem a ser penhorado se encontra em lugar não sabido sendo 

impossível sua avaliação, assim proceda-se com a restrição de 

licenciamento do veículo de fl.56, pelo sistema RENAJUD.

Assim, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

CERTIFIQUE-SE.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228073 Nr: 795-68.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques & Caetano Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universalidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Tito Schenini 

Cademartori Neto - OAB:16289/A, Karlos Lock - OAB:16.828, MARCO 

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DËBORA CRISTINA MORESCHI 

- OAB:6800, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:15373, 

Elarmin Miranda - OAB:1895, ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818, 

Fabiula Muller Koenig - OAB:PR / 22.819, Franco Mauro Russo 

Brugioni - OAB:173624, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A, 

João Paulo Moreschi - OAB:11.686, Julio Christian Laure - OAB:SP- 

155.277, letícia bressan - OAB:126253, Lorival Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:11.955-B, Marcelo Gomes Faim - OAB:151615/SP, Marco 

Antonio Prado Herrero - OAB:88518, NANCI REGINA DE SOUZA LIMA 

- OAB:94483, PATRICIA DE OLIVEIRA MARTIN - OAB:348112, Robson 

dos Reis Silva - OAB:19.991

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver nenhuma 

omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, §1º, 

inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da decisão 

combatida.INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de 

dezembro de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 180424 Nr: 1074-25.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Prado & Prado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes de Sá - OAB:16.655-MT, Juliana 

Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls.114, INTIME-SE a parte exequente 

pessoalmente para dar regular prosseguimento ao feito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230801 Nr: 2249-83.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimeiris Aparecida Soldera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC GARMES DE OLIVEIRA - 

OAB:173.267, Nelson Paschoalotto - OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para dar regular 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242801 Nr: 4265-73.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Mendes Leal Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Magalhaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:
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 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251574 Nr: 3864-40.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irany de Oliveira e Silva, Margareth de Carvalho Ramos 

e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Spe Edificio Amadeus Commerce Ltda, 

Construtora Athos S/A, Farol Empreendimentos e Participações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 26846 Nr: 3163-65.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdSMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.83, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 5.314,22 (cinco mil, trezentos e quatorze e 

vinte e dois centavos), observando CPF/CNPJ n°01.379.546/0001-68, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 100971 Nr: 647-33.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER JN COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO 

LTDA, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Andréa Ivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes de Sá - OAB:16.655-MT, Juliana 

Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline de Oliveira Silva de 

Souza - OAB:MT 13.222, Maikon Carlos de Oliveira - 

OAB:13164-B/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls.196, INTIME-SE a parte exequente 

pessoalmente para dar regular prosseguimento ao feito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241664 Nr: 3727-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 Processo n.º 3727-92.2016.811.0011 – Código: 241664

Vistos;

RECEBO a denúncia ofertada em desfavor de JOSIAS VALÉRIO DOS REIS, 

por satisfazer os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e por 

restarem evidenciados a materialidade e os indícios de autoria.

CITE-SE o denunciado para apresentar resposta no prazo de 10 dias, 

podendo arrolar testemunhas, voltando-me conclusos para as 

providências dos arts. 397 ou 399, ambos do CPP, com a redação dada 

pela Lei 11.719/2008.

Caso o acusado não apresente defesa no prazo supra, à Defensoria 

Pública do Estado, para, no prazo de 10 dias, responder por escrito à 

acusação (art. 396-A, § 2º, do CPP, com a redação dada pela lei 

11.719/2008).

ATENDAM-SE in totum os requerimentos da cota ministerial, eis que OS 

DEFIRO.

CUMPRA-SE, as determinações do artigo 1373 da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246886 Nr: 10642-12.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMS, VSSBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Luiz de Arruda 

Lindote - OAB:14876

 do Procurador da parte requerida da r. sentença de fls. 56 a qual 

encontrta-se disponível no site do TJMT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248106 Nr: 2175-58.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Francisca de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edesio da Silva dos Santos, Zuleide Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, forte em tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado 

na inicial, reconhecendo a união estável havida entre as partes no período 

compreendido de maio de 2009 até 10 de fevereiro de 2017, nos termos 

do art. 1.723, do CC/02, extinguindo o feito com resolução do mérito nos 

termos do art. 485, inc. I, do NCPC.OFICIE-SE a Serventia Extrajudicial 

competente para que proceda à averbação à margem do registro de óbito 

do de cujus a existência da união estável entre Elton Silva dos Santos e 

Eliana Francisca de Paula, para os devidos fins. CUSTAS e HONORÁRIOS 

pela parte requerida, sendo que esses últimos FIXO em R$ 1.500,00 (hum 

mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 2º, do CPC, porém suspendo 

sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que defiro os benefícios da justiça 

gratuita.P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de dezembro de 2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250736 Nr: 3391-54.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Henrique Garcia Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João da Silva Soito - 

OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736, Henrique 

Alberto Faria Motta - OAB:113.815/RJ, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA 

SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Assim, INTIME-SE a parte requerida para que promova o pagamento via 

depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo comprovar nos autos.Ante o teor desses quesitos, pelo Juízo, o 

perito deverá responder apenas à seguinte indagação: “caso haja 

incapacidade, esta decorreu do acidente automobilístico e se a lesão 

encontra-se em forma estabilizada ou evolutiva?”.O laudo deverá conter 

respostas objetivas as quesitações do Juízo e das partes, devendo ser 

apresentado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do depósito dos 

honorários pelo requerido, salvo se necessária dilação devidamente 

justificada, podendo o expert iniciar os trabalhos em data que reputar mais 

conveniente, desde que cientes os respectivos assistentes técnicos e/ou 

procuradores das partes.INTIMEM-SE as partes para, querendo, dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar Assistentes Técnicos e apresentar 

quesitos, oferecendo seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, 

depois de intimadas às partes da apresentação do laudo.Deste numerário 

depositado, 50 % (cinquenta por cento) será entregue ao perito judicial 

inicialmente, conquanto, o restante será entregue após protocolização do 

laudo em testilha.Com o aporte aos autos do laudo, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.Por fim, 

C O N C L U S O S . C U M P R A - S E  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 07 de janeiro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251198 Nr: 3649-64.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria híbrida, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário de modo proporcionalmente com coeficiente de benefício de 

100% sobre o RMI em favor de Edson Francisco de Oliveira, no valor legal, 

a contar da data do requerimento administrativo, salvo as verbas 

anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão 

incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma 

única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, 

DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia 

Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre 

as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas 

(artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253203 Nr: 4842-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson Alves de 

Souza, Ilma Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Júnior - OAB:6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:19.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 Vistos.

RECEBO os embargos, eis que presentes os requisitos.

Nos termos do art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte embargada, na 

pessoa de seu procurador, para impugnar os embargos no prazo de 15 

(quinze dias), sob pena de, não o fazendo, serem considerados 

verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a embargante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do CPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de outubro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 26743 Nr: 747-90.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leonice Maria Mazalli
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evelyn Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 Vistos.

Com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as partes, pois além 

de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 28/02/2018, às 

17h00min.

 INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

que compareçam à solenidade supracitada. Tal solenidade será realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca.

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D’oeste/MT, 22 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 30355 Nr: 1032-49.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elyzia Maria do Carmo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Embora a parte tenha pleiteado expedição da RPV em fls.152/153, verifico 

que nos presentes autos, não consta a habilitação de herdeiros, razão 

pela qual, DEIXO de apreciar por hora o petitório.

 Assim DETERMINO que INTIME-SE o advogado para regularizar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 78404 Nr: 1913-89.2009.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 84/85, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado, por meio do sistema 

BACENJUD aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando 

que não será possível outra tentativa de pesquisa pelo sistema, pois esta 

já é a terceira tentativa, e outra vez já fora pesquisado pelo sistema 

Renajud, tornando a mesma infrutifera, sob pena de extinção.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 148903 Nr: 4359-94.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Upp Loiola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

Milton Martins Mello - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pleito de penhora de valores da requerida (fls. 108), uma vez 

que até o presente momento não houve pedido de cumprimento de 

sentença com a consequente citação da parte executada para que efetue 

o pagamento vountário, razão pela qual, a penhora se mostra medida 

precipitada.

Ademais, INTIME-SE a requerente para dar regular impulsionamento ao 

feito, devendo se atentar ao momento processual, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 197045 Nr: 3884-70.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdRBdS, FMB, RFdS, MAMB, RMB, RFdS, MFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Pires Ortega - 

OAB:14075-A, Milton Chaves Lira - OAB:6330

 Vistos.

DEFIRO o pleito de juntada de substabelecimento de fls. 204. Retifique-se a 

capa dos autos e proceda às alterações necessárias no sistema Apolo o 

nome do patrono dos requeridos.

Ademais, INTIMEM-SE os requeridos, via seu novo patrono, para que 

apresentem memoriais finais, no prazo legal.

Em seguida, VISTA ao Ministério Público para manifestação.

Após, CONCLUSOS para prolação de sentença.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 198720 Nr: 4089-02.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGdOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Rezende 

Fortes Junior - OAB:14848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.188/189, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 2.646,58 (dois mil, seiscentos e quarenta e 

seis reais e cinquenta eoito centavos), observando CPF/CNPJ 

n°700.558.151-20, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 15 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226023 Nr: 4707-10.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Khippaiz Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Municipio de Mirassol 

D´Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucieda Nogueira Goes de 

Souza - OAB:202.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, foi dado cabal cumprimento ao r. despacho de fls. 

69, requerido foi intimado e até a presente data não manifestou, o valor 

penhorado já encontra vinculado junto a conta única, bem como a 

requerente às fls. 64, informa os dados bancário da exequente para 

transferência.

 Mirassol D’Oeste – MT, 27 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229969 Nr: 1787-29.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Aparecido Marques, Vera Lucia Caetano 

Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16876, Daniela Winter Cury - OAB:OAB/RS 86.861-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842/MT

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado da embargada foi intimada via DJE do 

r. despacho de fls. 111, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 27 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240189 Nr: 2955-32.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo de Souza Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do requerido foi intimado via DJE para 

apresentar memoriais escritos, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 27 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243843 Nr: 4847-73.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLC-IeCdAdVeML-M, FdPM, NCdA, APM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MS 19.645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Vistos.Considerando a nova atualização do sistema Bacenjud, ao qual 

passa alcançar as centrais de Cooperativas de Crédito, SICOOB e Central 

Sicredi MT/PA/RO, fundamentando deter o dinheiro preferência sobre os 

bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do 

CPC, DEFIRO novo pedido de tentativa de PENHORA ONLINE de fl.56, nos 

termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o 

bloqueio de contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o 

valor de R$ 61.795,54 (sessenta e um mil, setecentos e noventa e cinco 

reais e cinquenta e quatro centavos), observando a empresa TAPAJOS 

LAR CENTER – INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE VIDRO E MAR 

LTDA. – ME CNPJ n° 11.043.659/0001-41, bem como de seus fiadores e 

garantidores solidários, FLÁVIO DE PAIVA MAZALI CPF n°694.913.211-53 

e NABIA CRISTIANE DE ANDRADES CPF n° 985.315.301-72 e ANA PAULA 

MAZALI CPF n° 706.717.531-34, JUNTANDO-SE aos autos cópia da 

operação.(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE 

PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia 

indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que 

poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo.(III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.V) Caso a penhora reste 

infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da 
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restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ.CUMPRA-SE, expedindo o necessário(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244643 Nr: 354-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Donizeti Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Donzeti Nunes - 

OAB:2.420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Scarpi - OAB:246580, 

OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - OAB:146474

 Compulsando detidamente os autos de código 226255 verifico que à fl. 

288 a parte executada juntou documento de depósito do valor dos 

honorários advocatícios, objeto dos presentes autos, em favor do patrono 

da exequente.

Desta feita, ante a relação de prejudicialidade, SUSPENDO o presente feito 

e DETERMINO a intimação do exequente para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias acerca do depósito realizado, advertindo-o de que o silêncio 

será interpretado com quitação integral.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 2 de janeiro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249206 Nr: 2685-71.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Alves Marquezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria híbrida, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário de modo proporcionalmente com coeficiente de benefício de 

100% sobre o RMI em favor de Elizabeth Alves Marquezan, no valor legal, 

a contar da data do requerimento administrativo, salvo as verbas 

anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão 

incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma 

única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, 

DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia 

Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre 

as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas 

(artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250428 Nr: 3225-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLS, SLVB, RVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1-) DEFIRO a abertura do inventário, bem como a justiça gratuita.

 2-) NOMEIO Sabrina Leão Salvioni como inventariante, considerando que 

se cuida de filho do de cujus, que, intimado da nomeação, prestará, dentro 

de cinco (05) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, bem como, para apresentar as primeiras declarações no prazo 

de vinte (20) dias, tomando-se por termo,

 3-) CITEM-SE, após, o órgão do Ministério Público e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda Pública Estadual 

(CPC, artigo 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro, em vinte (20) dias (CPC, artigo 

629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, 

artigo 634), manifestando-se expressamente.

4-) Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, artigo 628) e 

digam, em dez (10) dias (CPC, artigo 637).

 5-) Se concordes, ao cálculo e digam, em cinco (05) dias (CPC, artigo 

638).

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251081 Nr: 3570-85.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ventura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento, R Brasil Soluções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 01/02/2018, às 

16h30min. CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em 

caso de ser informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe 

seja nomeado um dativo, por este Juízo. Tal solenidade será realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência.Designada a audiência, INTIME-SE a autora na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado.Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta 

Magistrada para homologação.Não obtida a autocomposição, sairá a parte 

requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do 

NCPC).Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do 
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Centro Judiciário de Solução de Conflitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254309 Nr: 5325-47.2017.811.0011

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Odila Penasso Rius

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio César Cestari Penasso - 

OAB:18.427-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver nenhuma 

omissão, contradição ou erro material na sentença às fls. 71/71-verso, 

nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a 

MANTENHO nos moldes em que prolatada.CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada.INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255001 Nr: 5597-41.2017.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trouw Nutrition Premix Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Micelli Neto - 

OAB:301640, Sergio Henrique F Vicente - OAB:101599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlos Lock - OAB:16.828, 

MARCELO HAJAJ MERLINO - OAB:173974 OAB/SP, Marco Aurélio 

Mestre Medeiros - OAB:15.401

 Vistos.

Cuida-se de pedido de habilitação de crédito retardatária, prevista no 

artigo 10 da Lei n. 11.101/2005, proposta por TROUW NUTRITION PREMIX 

NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA contra MARQUES E CAETANO LTDA.

 DESAPENSE-SE dos autos de recuperação judicial.

INTIME-SE a recuperanda, por seu procurador, para se manifestarem 

sobre a presente habilitação, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, AO administrador judicial para manifestar, em igual prazo.

Em seguida, VISTA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 685 Nr: 357-72.1997.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Arlete Senhorinha Alves da Cruz - OAB:4440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALÍPIO CARLOS PORTO LEITE 

- OAB:1229-PR E 3400-

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 123, razão pela qual SE PROMOVA consulta junto 

ao RENAJUD. Se frutífera a localização de veículos em nome da empresa 

executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso a penhora reste infrutífera, à apreciação do pedido de consulta no 

sistema INFOJUD.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 4482 Nr: 1674-37.1999.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 133/134, DEFIRO o pedido de levantamento 

do valor bloqueado, considerando dados de conta nos autos em folhas 

encimadas. EXPEÇA-SE o competente Alvará.

Ademais, SE PROMOVA consulta junto ao RENAJUD. Se frutífera a 

localização de veículos em nome do executado, PROMOVA-SE a penhora, 

depósito e avaliação do veículo, conforme pugnado e disposto nos arts. 

835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

Caso a penhora reste infrutífera, concluso a solicitação de declaração de 

imposto de renda da parte executada.

Após, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 26757 Nr: 3101-25.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 148, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado, por meio do sistema 

BACENJUD aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.
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 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando 

que não será possível outra tentativa de pesquisa pelo sistema, pois esta 

já é a terceira tentativa, e outra vez já fora pesquisado pelo sistema 

Renajud, tornando a mesma infrutifera, sob pena de extinção.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste-MT, 07 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 93858 Nr: 4526-82.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandyr Dias Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Jurandyr Dias Siqueira 

contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, a 

prestação jurisdicional.

Instada, a executada manifestou concordância com o cálculo atualizado 

às fls. 124-v.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a executada concordou 

com o valor apresentado pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado 

às fls. 124 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 110503 Nr: 2019-17.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Cleiton Tubino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline de Oliveira Silva de 

Souza - OAB:MT 13.222, Cleiton Tubino da Silva - OAB:, DIEGO 

JESUS APARECIDO RIBEIRO - OAB:10631, Maikon Carlos de Oliveira - 

OAB:

 Vistos.

Cuida-se de “Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente” 

proposta por Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de 

Elias Mendes Leal Filho e Cleiton Tubino da Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 1.163 fora determinada intimação do executado para pagamento do 

valor do débito exequendo.

Devidamente intimado, o executado informou o pagamento da condenação 

às fls. 1.170/1.172.

Entre um ato e outro, o Município de Curvelândia informou o pagamento da 

condenação, requerendo a extinção do feito (fls. 1.195/1.196).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

No caso dos autos, vê-se que houve a satisfação da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, inciso II e o art. 

925, estes últimos do CPC.

DEIXO de condenar o executado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, posto que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 115905 Nr: 3774-76.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Cuverlândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Bento de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos à exequente para manifestar acerca da ocorrência 

da prescrição executória do crédito tributário, objeto dos presentes autos, 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme exigência do art. 487, parágrafo 

único, do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 132857 Nr: 1990-30.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verginia Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Impugnação à Execução opostos pelo Instituto Nacional Do 

Seguro Social – INSS em desfavor de Verginia Gonçalves de Souza.

Instada, a impugnada se manifestou às fls. 183/184.

Em decisão de fls. 186 fora determinada remessa dos autos ao contador 

judicial.

Cálculo aportado à fl. 187.

Embora devidamente intimadas, ambas as partes deixaram transcorrer o 

prazo sem apresentar manifestação acerca do cálculo judicial, conforme 

certidão de fls. 189.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Direto ao ponto, em análise detida aos autos, verifico que o cálculo 

apresentado pela impugnante não obedeceu os módulos dispostos no 

Acórdão poferido, porquanto na decisão de fls. 92/93 ter sido 
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expressamente fixado que a correção monetária e juros serão de acordo 

com os ditames previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE o pleito da embargante, razão por 

que HOMOLOGO o cálculo de fls. 187, eis que em consonância com o 

Acórdão em voga, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC.

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

CONDENO a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, 

arbitrados esses, equitativamente, em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando-se o cálculo de fl. 187.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 173803 Nr: 4626-32.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCL, ABdS, LCdSS, JSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De pronto, considerando o petitório de fls.131, DEFIRO o pedido de 

transferência do valor bloqueado às fls. 112, observando a conta 

bancária informada nos autos. EXPEÇA-SE o competente Alvará.Ademais, 

DEFIRO o remanescente do pedido supra, razão pela qual, ante a não 

localização de bens passíveis de penhora, a exequente, por meio da 

petição retro, requer que seja oficiado à Receita Federal do Brasil para 

que o órgão forneça informações acerca de bens passíveis de penhora 

em nome do executado(...)POSTO ISSO, DEFIRO o pedido em questão, 

motivo pelo qual DETERMINO as seguintes providências:I-) PROCEDA-SE à 

consulta via sistema INFOJUD, requisitando às Declarações sobre 

Operações Imobiliárias - DOI do executado bem como às 03 (três) ultimas 

declarações do imposto de renda.II-) Aportando aos autos as informações 

ora deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.III-) Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da consulta.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 174539 Nr: 4784-87.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS, Pedro da Silva 

Silveira, Regina Mauricio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o substabelecimento de patrono nos autos de fls. 54, devendo ser 

substituído o nome do atual procurador concernente à capa dos autos e 

ao sistema Apolo, qual deverá constar o patrono DR. FRANSÉRGIO DE 

SOUZA BERBERIO, OAB/MT n° 10.362-B.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, com o olhar volvido a presente 

substituição.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 180529 Nr: 1102-90.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 (...)POSTO ISSO, DEFIRO o pedido em questão, motivo pelo qual 

DETERMINO as seguintes providências:I-) PROCEDA-SE à consulta via 

sistema INFOJUD, requisitando cópia das 03 (três) últimas declarações de 

ajuste Anual do executado.II-) Aportando aos autos as informações ora 

deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação 

da consulta.Por fim, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 15 de dezembro de 

2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 192712 Nr: 6155-72.2010.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Rinaldi da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - OAB:15020-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento, consoante pugnado às fls. 107/108.

INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, e não havendo requerimentos, RETORNEM os autos ao 

arquivo. Caso contrário, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, mediante as cautelas de praxe.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 217649 Nr: 3260-84.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva - 

OAB:14552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Augusto de Souza 

Ribeiro - OAB:RJ/175.193

 (...)Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de substituição da carta de fiança 

ofertada como garantia nos presentes autos por seguro garantia, uma vez 

que não foi devidamente comprovada pela executada a necessidade de 

referida substituição, bem como por entender que o seguro pode deixar a 

execução descoberta de garantia após o término de seu prazo de 

vigência ou em caso de descumprimento da contraprestação por parte da 

executada.Uma vez preclusa, INTIME-SE o exequente para dar regular 

impu ls ionamento  ao  fe i to ,  no  p razo  de  15  (qu inze) 

dias.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Mirassol D’Oeste-MT, 30 de novembro de 

2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 218272 Nr: 3339-63.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16.067, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 46, razão pela qual SE PROMOVA consulta junto 

ao RENAJUD. Se frutífera a localização de veículos em nome do 

executado, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 218272 Nr: 3339-63.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16.067, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 116, razão pela qual SE PROMOVA consulta junto 

ao RENAJUD. Se frutífera a localização de veículos em nome da empresa 

executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso a penhora reste infrutífera, concluso a solicitação de declaração de 

imposto de renda da parte executada.

Após, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ademais, SE REGISTRE que todas as intimações deverão ser feitas ao 

advogado ora informado às fls. 116-V°, sob pena de nulidade, nos termos 

do art. 272, §2º, CPC.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 220588 Nr: 3640-10.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPSP, MHdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 55 e, consequentemente, DETERMINO a expedição 

do mandado de penhora, depósito e avaliação do bem ora indicado, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo Códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

 Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais DETERMINO que se DESENTRANHE a manifestação de fl. 51, por 

se tratar de pleito elaborado equivocadamente.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 14 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226905 Nr: 196-32.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evair Tassi de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Impugnação à Execução oposto por Instituto Nacional Do 

Seguro Social – INSS em face de Evair Tassi de Moura.

Instada, a impugnada manifestou concordando com o cálculo do 

impugnante às fls. 103.

Os autos vieram conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a manifestação da impugnada, ACOLHO a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito da impugnante, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, razão por que HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 96.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

DEIXO DE CONDENAR a impugnada em custas e despesas processuais 

ante a ausência de resistência à pretensão.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando-se o cálculo apresentado às 

fls. 96, com a consequente expedição dos alvarás competentes.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229760 Nr: 10554-76.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S&SL-L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)POSTO ISSO, DEFIRO o pedido em questão, motivo pelo qual 

DETERMINO as seguintes providências:I-) PROCEDA-SE à consulta via 

sistema INFOJUD, requisitando cópia das 03 (três) últimas declarações de 

ajuste Anual do executado.II-) Aportando aos autos as informações ora 

deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação 

da consulta.Por fim, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 15 de dezembro de 

2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234694 Nr: 4646-18.2015.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver nenhuma 

omissão, contradição ou erro material na sentença às fls. 71/71-verso, 

nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a 

MANTENHO nos moldes em que prolatada.CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada.INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236238 Nr: 853-37.2016.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kellen Gonçalves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mirassol 

D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 853-37.2016.811.0011 – cód. 236238

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Manoel Ribeiro dos Santos

PARTE RÉQUERIDA: Kellen Gonçalves Ferreira

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS , da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. Cuida-se de “Ação de Interdição com 

Pedido de Tutela Antecipada” proposta por MANOEL RIBEIRO DOS 

SANTOS em desfavor de KELLEN GONÇALVES FERREIRA, aduzindo que 

o interditando é portador de grave sequela neurológica, não possuindo 

pleno gozo das suas faculdades mentais. A inicial veio instruída com 

documentos (fls.08/17), sendo recebida às fls. 18, oportunidade em que o 

requerente fora nomeada como curador provisório da interditada, bem 

como designado o interrogatório. Audiência de instrução e julgamento 

realizada às fls. 26/27. Perícia médica que constatou a incapacidade 

absoluta e permanente da requerida às fls. 45/46. O autor apresentou 

suas alegações finais às fls. 66/67 pleiteando pela procedência total da 

exordial. O Ministério Público em alegações finais pugnou peça 

procedência da pretensão (fls. 72/72-v). Os autos vieram conclusos. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo 

preliminares e prejudiciais de mérito a serem expurgadas, passo ao mérito 

da causa. A interdição é o processo judicial por meio do qual a pessoa 

natural é declarada, absolutamente ou relativamente, incapaz de exercer 

pessoalmente os atos, ou certos atos, da vida civil. Acerca do tema, 

Vejamos o dispositivo legal do Decreto-Lei de nº 3.298 que dispõe sobre a 

classificação de deficiências da pessoa natural: Art. 3o Para os efeitos 

deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade 

de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – 

aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 

suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se 

altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução 

efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade 

de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou 

atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de 

deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) IV - 

deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 

a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) 

comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos 

recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 

acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação 

de duas ou mais deficiências. (negritos nossos) Nesse sentido: TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10024121564868001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

09/06/2014 Ementa: CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO -INCAPACIDADE ABSOLUTA -CARACTERIZAÇÃO - 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL - INCAPACIDADE - 

RECONHECIMENTO -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONFIRMAÇÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Constatado por 

laudo pericial que o Interditando é incapaz de reger seus atos da vida civil, 

adequada a decretação de sua interdição. TJ-SP - Apelação APL 

00018167020078260390 SP 0001816-70.2007.8.26.0390 (TJ-SP) Data de 

publicação: 17/03/2015Ementa: ACIDENTÁRIA APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ TRABALHADOR RURAL FRATURA DE FÊMUR E CEGUEIRA - 

LAUDO CONCLUSIVOINCAPACIDADE ABSOLUTA E DEFINITIVA NEXO 

CAUSAL CARACTERIZADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO 

DO INSS DESERÇÃO CONFIGURADA REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO 

DEVIDO DESDE A JUNTADA DO LAUDO MÉDICO. Recurso parcialmente 

provido. In casu, analisando a perícia médica (fls. 45/46), percebe-se que 

a interditada necessita de auxilio para suas atividades diárias, sendo feito 

por seu avô e os profissionais da APAE, ainda no mesmo teor foi 

apresentado MINI EXAME DO ESTADO MENTAL o qual obteve no importe 

de 03 (três) pontos, estando bem distante da nota de corte atribuída que é 

um total de 20 (vinte) pontos. Ainda sim o perito menciona exames de 

Tomografia de Crânio e Eletroencefalograma, na Tomografia não foi 

apresentada nenhuma alteração estrutural, já no Eletroencefalograma 

apresenta fuga da norma generalizada grau II. Assim, considerando que a 

requerida necessita diariamente de auxilio para suas atividades diárias, 

pois não tem discernimento para praticar os atos da vida civil, entendo por 

bem decretar a interdição. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial, para TORNAR DEFINITIVA a liminar de fls. 18, de modo 

que DECRETO a interdição de KELLEN GONÇALVES FERREIRA, 

declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, de acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do 

NCPC, nomeando como curadora o Srº. MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados. Assim, DECLARO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Inscreva-se a presente sentença de 

interdição no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na 

imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias, devendo constar no edital o nome do interdito e de seu curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, 

§3º do NCPC. Custas serão suportadas pelo requerente, suspensa a 

exigibilidade, no prazo legal, ante a gratuidade da justiça. Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE procedendo às baixas necessárias. CIÊNCIA 

ao MPE. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de novembro de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucinei Aparecida 

Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236710 Nr: 1090-71.2016.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEBdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 58, de modo que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça 

a DPE, para prosseguimento do feito.

Transcorrido o prazo in albis, à Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240402 Nr: 3097-36.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senival Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença em favor de Senival Pereira da Silva, a partir da data do 

requerimento administrativo, o qual perdurará pelo prazo mínimo de 12 

(doze) meses contados a partir da juntada do laudo pericial, cabendo a 

reanálise da incapacidade ao INSS administrativamente, com incidência de 

juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida . No ponto, “a partir 

da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo 

grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º 

do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o 

que entender de direito(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240875 Nr: 3354-61.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdMF, LHdMF, CEdMF, MAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335

 Vistos.

Na toada da cota do Parquet à fl. 86 d INTIMEM-SE as partes para que 

compareçam à Oficina de Parentalidade, oportunidade em que deverão 

trazer seus filhos, caso tenha a partir de 06 (seis) anos de idade, para 

participarem conjuntamente da solenidade que se realizará no dia 16 de 

fevereiro de 2018 , no Tribunal do Júri a partir das 13h e com 

encerramento às 18h.

Após, com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as parte, pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 15/03/2017 às 

13h30min.

 INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

que compareçam à solenidade supracitada. Tal solenidade será realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, voltem-me conclusos.

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

CIÊNCIA ao MPE e à DPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 30 de novembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241135 Nr: 3497-50.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Giampietro Morales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação Monitória” proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO em face de FABIANO GIAMPIETRO MORALES, todos 

devidamente qualificados.

Às fls. 68/70 a requerente informa que chegaram à composição amigável 

visando à liquidação do débito.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC DECLARO SUSPENSA a execução.

AGUARDE-SE em ARQUIVO PROVISÓRIO, o tempo necessário para o 

cumprimento do acordo.

Encerrado o lapso temporal supracitado, INTIME-SE a parte exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado 

como quitação geral.
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Ante a renúncia ao prazo recursal, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

Custas na forma acordada.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243004 Nr: 4403-40.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulina Aparecida de Miranda da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o petitório de fls. 20, DETERMINANDO a citação postal do 

executado no endereço mencionado nos autos.

Caso reste infrutífera, à autora para pugnar o que de direito em 15 

(quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE a requerente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243422 Nr: 4655-43.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Souza dos Santos, Cleonice Souza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para 

JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implantar o 

auxílio-doença a Geraldo Souza dos Santos, a partir da data do 

requerimento administrativo, perdurando até a conversão em 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, 

na data da realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos 

quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão 

incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma 

única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo 

grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º 

do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em 

julgado(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247088 Nr: 1664-60.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado da parte requerida foi intimada via DJE 

do r. despacho de fls. 109, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 27 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247619 Nr: 1928-77.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Tereza Francisca de Souza, 

Adailton Cordeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Atila Silva Gattass - OAB:2.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 36, cujo o teor transcrevo: 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM. 

Juíz(a) de Direito da 1ª Vara desta Comarca, Processo n.º 

1928-77.2017.811.0052 – Cód. 247619, que no dia 13/12/2017 às 16:00hs, 

e DEIXEI DE CITAR a Sr.ª DIRIELE CORDEIRO DA SILVA, pois não há 

endereço consignado no Mandado sendo as informações insuficiente(§2º 

do Art. 674 da CNGC) para a localização da Citanda, pois a referida 

localidade é composta de mais de 300 propriedades rurais, sendo que 

poucas delas identificadas, e, encontramos qualquer pessoa que pudesse 

nos fornecer maiores informações . O referido é verdade e dou fé. Rio 

Branco/MT, 14/12/2017. LÚCIO MAURO LEITE LINDOTE, Oficial de Justiça, 

Matrícula 8275.

 Mirassol D’Oeste – MT, 22 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248521 Nr: 2333-16.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/O, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7659

 Assim, INTIME-SE a parte requerida para que promova o pagamento via 

depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo comprovar nos autos.Ante o teor desses quesitos, pelo Juízo, o 

perito deverá responder apenas à seguinte indagação: “caso haja 

incapacidade, esta decorreu do acidente automobilístico e se a lesão 

encontra-se em forma estabilizada ou evolutiva?”.O laudo deverá conter 

respostas objetivas as quesitações do Juízo e das partes, devendo ser 

apresentado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do depósito dos 

honorários pelo requerido, salvo se necessária dilação devidamente 

justificada, podendo o expert iniciar os trabalhos em data que reputar mais 
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conveniente, desde que cientes os respectivos assistentes técnicos e/ou 

procuradores das partes.INTIMEM-SE as partes para, querendo, dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar Assistentes Técnicos e apresentar 

quesitos, oferecendo seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, 

depois de intimadas às partes da apresentação do laudo.Deste numerário 

depositado, 50 % (cinquenta por cento) será entregue ao perito judicial 

inicialmente, conquanto, o restante será entregue após protocolização do 

laudo em testilha.Com o aporte aos autos do laudo, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.Por fim, 

C O N C L U S O S . C U M P R A - S E  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 06 de janeiro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249638 Nr: 2875-34.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Niedi Dias Cristante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11.207-B, Fabiano 

Giampietro Morales - OAB:11207-B, Liliane Assunção Beltramini - 

OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a justificativa apresentada pela requerente às fls. 56, 

DETERMINO seja agendada nova data para realização da perícia médica 

devendo, contudo, a parte ser intimada para o ato pessoalmente.

No mais, CUMPRA-SE o remanescente de fls. 23/23-v.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 21 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250521 Nr: 3290-17.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciele Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João da Silva Soito - 

OAB:114089/RJ, Henrique Alberto Faria Motta - OAB:113.815/RJ, 

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Assim, INTIME-SE a parte requerida para que promova o pagamento via 

depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo comprovar nos autos.Ante o teor desses quesitos, pelo Juízo, o 

perito deverá responder apenas à seguinte indagação: “caso haja 

incapacidade, esta decorreu do acidente automobilístico e se a lesão 

encontra-se em forma estabilizada ou evolutiva?”.O laudo deverá conter 

respostas objetivas as quesitações do Juízo e das partes, devendo ser 

apresentado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do depósito dos 

honorários pelo requerido, salvo se necessária dilação devidamente 

justificada, podendo o expert iniciar os trabalhos em data que reputar mais 

conveniente, desde que cientes os respectivos assistentes técnicos e/ou 

procuradores das partes.INTIMEM-SE as partes para, querendo, dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar Assistentes Técnicos e apresentar 

quesitos, oferecendo seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, 

depois de intimadas às partes da apresentação do laudo.Deste numerário 

depositado, 50 % (cinquenta por cento) será entregue ao perito judicial 

inicialmente, conquanto, o restante será entregue após protocolização do 

laudo em testilha.Com o aporte aos autos do laudo, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.Por fim, 

C O N C L U S O S . C U M P R A - S E  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 07 de janeiro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252648 Nr: 4407-43.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Eleoterio Veda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Antonio Eleoteric Veda, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da 

data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao 

quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido 

benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de 

execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, 

CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253619 Nr: 5046-61.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nataniel Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

57/91, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 31 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29406 Nr: 62-49.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Rodrigues Dagrela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Júlio Cezar Massam Nichols - OAB:11.270
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Impugnação à Execução oposto por Instituto Nacional Do 

Seguro Social – INSS em face de Mario Rodrigues Dagrela.

À fl. 138 fora determinada remessa ao contador judicial.

Cálculo judicial aportado à fl. 139/139-v.

Ambas as partes manifestaram concordância com o cálculo judicial às fls. 

142 e 142-v.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Considerando a manifestação das partes, ACOLHO a pretensão deduzida 

na inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito da impugnante, nos termos do art. 

487, I, do CPC, razão por que HOMOLOGO os cálculos apresentados às 

fls. 139/139-v.

Com base no princípio da sucumbência, CONDENO a impugnada ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrados esses, equitativamente, em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, todavia, SUSPENDO sua exigibilidade, 

nos termos da Lei 1.060/50.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando-se o cálculo apresentado às 

fls.139/139-v, com a consequente expedição dos alvarás competentes.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 87040 Nr: 3250-16.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:8.194- A, 

Renata de Souza Leão - OAB:13511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 89/90, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado, por meio do sistema 

BACENJUD aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando 

que não será possível outra tentativa de pesquisa pelo sistema, pois esta 

já é a terceira tentativa, e outra vez já fora pesquisado pelo sistema 

Renajud, tornando a mesma infrutifera, sob pena de extinção.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 118000 Nr: 3782-53.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

200/208, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 31 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 163484 Nr: 2884-69.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando José Marquioreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPROCAMI - Coop. Agr. dos Prod. de Cana 

de Mir. D´Oeste, Agropecuária Novo Milênio Ltda, Cooperativa Agricola de 

Produtores de Cana de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itamar Dervalhe - OAB:2142-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239, Diego Jesus Aparecido Ribeiro - OAB:10631

 Vistos.

VISTA ao exequente para manifestar acerca da exceção de 

pré-executividade.

 Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste-MT, 6 de janeiro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 211266 Nr: 2233-66.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 30, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 01 (um) dano.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a exequente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 214111 Nr: 2756-78.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não se esgotaram todos os meios de tentativa de 

citação da requerida, INDEFIRO o pedido de citação por edital de fls.47.

No mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

COBRANÇA DE TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. 

CITAÇÃO POSTAL NEGATIVA. CABIMENTO DA CITAÇÃO POR OFICIAL DE 

JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PROVIDO. 

SENTENÇA ANULADA.

 I Cabimento da citação por Oficial de Justiça, após tentativa frustrada de 

citaçãopostal nas ações de execução fiscal.

 II Descabida é a citação por edital antes de esgotado todas as 

modalidades de citação, Súmula 414 do STJ.

 III - Sentença anulada. Apelo provido. (Classe: Apelação,Número do 

Processo: 0306220-10.2013.8.05.0150, Relator (a): Maria de Lourdes 

Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 08/03/2017 )

(Processo: APL 03062201020138050150, Órgão Julgador: Primeira 

Câmara Cível, Publicação: 08/03/2017, Relator: Maria de Lourdes Pinho 

Medauar)

Assim, DETERMINO a intimação do exequente para que se utilizando dos 

meios cabíveis descortine o endereço do executado, comprovando nos 

autos documentalmente, com o fito de se exaurir todas as opções 

constantes nos art. 256 do CPC, sendo que, em caso de pedido de 

pesquisa via sistemas conveniados, deverá trazer o mínimo de dados 

necessários a tanto, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233374 Nr: 3821-74.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Alves da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal promovida pelo Município de Mirassol 

D’Oeste/MT em desfavor Luzia Alves da Silveira ambos devidamente 

qualificados nos autos, tendo por norte as certidões de dívida ativa n°. 

3045/2015, 3046/2015 com o intuito de receber o valor de R$ 849,06 

(oitocentos e quarenta e nove reais e seis centavos).

 Pois bem. Considerando que o valor em execução não supera o montante 

de 15 UPFs- MT, que é o custo mínimo para a abertura e manutenção de 

uma ação de execução fiscal dentro do Poder Judiciário, DETERMINO o 

arquivamento provisório da ação de execução fiscal em foco, conforme o 

PROVIMENTO N. 13/2013 – CGJ e valor atualizado pela Portaria SEFAZ 

285/2014 – caput, artigo 3º.

 Vale registrar que, de acordo com o Provimento em questão, “§ 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução”.

 INTIME-SE o Município exequente da medida ora adotado, mormente para 

que promova a reunião de processos contra o mesmo devedor, se 

existentes, a fim de que a execução, superando o limite indicado, recobre 

o seu curso, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido in albis o prazo ou não haja execuções a serem reunidas, 

AO ARQUIVO PROVISÓRIO, sendo eventual desarquivamento isento de 

custas, nos termos do art.2º do mencionado diploma normativo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233985 Nr: 4212-29.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Rojas Silvério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal promovida pelo Município de Mirassol 

D’Oeste/MT em desfavor de Sandro Rojas Silverio, devidamente 

qualificado nos autos, tendo por norte as certidões de dívida ativa n°. 

3187/2015, 3188/2015, 3189/2015 com o intuito de receber o valor de R$ 

1.329,60 (hum mil, trezentos e vinte e nove e sessenta centavos).

 Pois bem. Considerando que o valor em execução não supera o montante 

de 15 UPFs- MT, que é o custo mínimo para a abertura e manutenção de 

uma ação de execução fiscal dentro do Poder Judiciário, DETERMINO o 

arquivamento provisório da ação de execução fiscal em foco, conforme o 

PROVIMENTO N. 13/2013 – CGJ e valor atualizado pela Portaria SEFAZ 

285/2014 – caput, artigo 3º.

 Vale registrar que, de acordo com o Provimento em questão, “§ 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.”

 INTIME-SE o Município exequente da medida ora adotada, mormente para 

que promova a reunião de processos contra o mesmo devedor, se 

existentes, a fim de que a execução, superando o limite indicado, recobre 

o seu curso, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido in albis o prazo ou não haja execuções a serem reunidas, 

AO ARQUIVO PROVISÓRIO, sendo eventual desarquivamento isento de 

custas, nos termos do art.2º do mencionado diploma normativo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234350 Nr: 4436-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aymoré Credito, Financeiro e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Rodrigues Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, Juliana Fernandes As - OAB:16655/MT

 Autos n.4436-64.2015.811.0011 (Código: 234350)

Vistos.

Em que pese o pedido de fl. 34, analisando detidamente os autos torna-se 

inviável o julgamento da presente demanda, visto que a parte requerida 

não fora devidamente citada, deste modo, INDEFIRO o referido pedido.

Ademais, ante o teor da certidão de fl. 26, DETERMINO a intimação da 

parte demandada no endereço constado nos autos (fl.24), a fim de colher 

informações acerca da atual residência da requerida Patrícia Rodrigues 

Paiva.

 Em seguida, INTIME-SE a parte requerente para pugnar no que entender 

necessário, no prazo legal.

Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de julho de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235935 Nr: 718-25.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira de Carvalho Pasavats, Rosana Possavats de 

Freitas, Edna Possavats

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Viudes Grahl, Érica Waccohholz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10.565, JOSÉ DE BARROS NETO - OAB:32239

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03/04/2018, às 

14h00min, sendo que o rol de testemunhas como já foi apresentado às fls. 

166/167 e 168, promova-se a sua intimação, devendo-se constar as 

advertências de praxe. Caso haja interesse na substituição do rol, deverá 

o fazer dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento.A parte autora 

pugna ainda pela produção de prova pericial. Entretanto, entendo que a 

prova pericial já foi realizada pela Politec quando na época dos fatos, não 

havendo necessidade de nova perícia, até porque em razão do decurso 

de tempo desde o sinistro também se mostraria inócua. Por tal motivo, 

INDEFIRO. Também INDEFIRO o pedido de produção de prova documental, 

uma vez que é dever das partes, instruir a petição inicial e a contestação 

com os meios de provas documentais necessários para comprovar suas 

alegações, conforme preceitua o art. 434 do NCPC. Ademais, tem-se que a 

juntada de provas documentais na fase instrutória apenas deve ser 

admitida para comprovar fatos novos ou para os casos em que se 

tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, 

cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de 

juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a 

conduta da parte de acordo com o art. 5º, seguindo-se a literalidade do 

disposto no parágrafo único do art. 435 do Diploma Processual Civil.Por 

fim, sobre a distribuição do ônus da prova (art. 357, III, CPC) ressalto que 

caberá a cada uma das partes nos limites previstos no art. 373 do Estatuto 

Processual Civil.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247088 Nr: 1664-60.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Assim, INTIME-SE a parte requerida para que promova o pagamento via 

depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo comprovar nos autos.Ante o teor desses quesitos, pelo Juízo, o 

perito deverá responder apenas à seguinte indagação: “caso haja 

incapacidade, esta decorreu do acidente automobilístico e se a lesão 

encontra-se em forma estabilizada ou evolutiva?”.O laudo deverá conter 

respostas objetivas as quesitações do Juízo e das partes, devendo ser 

apresentado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do depósito dos 

honorários pelo requerido, salvo se necessária dilação devidamente 

justificada, podendo o expert iniciar os trabalhos em data que reputar mais 

conveniente, desde que cientes os respectivos assistentes técnicos e/ou 

procuradores das partes.INTIMEM-SE as partes para, querendo, dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar Assistentes Técnicos e apresentar 

quesitos, oferecendo seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, 

depois de intimadas às partes da apresentação do laudo.Deste numerário 

depositado, 50 % (cinquenta por cento) será entregue ao perito judicial 

inicialmente, conquanto, o restante será entregue após protocolização do 

laudo em testilha.Com o aporte aos autos do laudo, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.Por fim, 

C O N C L U S O S . C U M P R A - S E  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 07 de janeiro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247533 Nr: 1880-21.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdOB-M, RdOB, JABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 47, razão pela qual SE PROMOVA consulta junto 

ao RENAJUD. Se frutífera a localização de veículos em nome da empresa 

executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso a penhora reste infrutífera, concluso a solicitação de declaração de 

imposto de renda da parte executada.

Após, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ademais, consideranda a ocorrencia do iten, B do referido pleito, ante o 

montante infimo encontrado via penhora on line às fls. 42/42-v, 

PROCEDA-SE com o imediato desbloqueio do valor.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249725 Nr: 2924-75.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Cuverlândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o petitório de fl. 91, devendo a presente execução seguir no 

montante de R$ 88.452,91 (oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e 

dois reais e noventa e um centavos).

Antes, contudo, de dar seguimento a presente execução, INTIME-SE a 

exequente para apresentar planilha atualizada do crédito a que persegue 

satisfação.

Após, CUMPRA-SE in totum a decisão de fl. 81.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251876 Nr: 4023-80.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVSA, GCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante teor da certidão de fls. 22, abra-se VISTA do feito à exequente para 

manifestar o que é de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Se inerte, INTIME-SE pessoalmente para em 05 (cinco) dias, impulsionar o 

feito, sob pena de extinção anômala.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253221 Nr: 4849-09.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para 

JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implantar o 

auxílio-doença a Gilberto Rocha, a partir da data do requerimento 

administrativo, perdurando até a conversão em aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da 

realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, 

acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida . 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo 

grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º 

do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.(...)

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248761 Nr: 2487-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Franco de Carvalho, DLFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu da Silva Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 34-v, que informa a impossibilidade de 

citação da parte requerida, ante a mudança de endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 188724 Nr: 2444-39.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Lima Gnçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson do Nascimento, Helio Alves da Silva, 

Brasil Veiculos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes de Sá - OAB:16.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:OAB/PR 8.123, 

Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, THIAGO AUGUSTO 

GONÇALVES BOZELLI - OAB:54285

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 649, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante da possibilidade de atribuição de 

efeitos infringentes aos embargos interpostos às fls. 642/647, 

manifestem-se os embargos, em cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2º 

do Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226735 Nr: 73-34.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Lucio Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disal Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca dos 

documentos de fls. 273/275, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243085 Nr: 4478-79.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Junior Martinez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4478-79.2016.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Wilson Junior Martinez

INTIMANDO(A, S): Wilson Junior Martinez, Cpf: 57948429620, Rg: 668741 

SSP SP Filiação: Olinda Martinez, data de nascimento: 29/10/1963, 

brasileiro(a), natural de Aquidauana-MS, casado(a), diarista, atualmente 

em lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/01/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 427,98

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Conforme manifestação do exequente às fls. 20/21, 

vislumbra-se que o requerido efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais e a isento do pagamento de 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. P. R. I. C.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de janeiro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245580 Nr: 844-41.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBSdS, ISP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL DA SILVA BENIGNO - 

OAB:12295

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 36, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fl. 29, para tanto, intime-se 

o requerido para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do 

valor indicado à fl. 31, sob pena de protesto. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254205 Nr: 5299-49.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Maria Mazalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Cordeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 17, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) 

dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do 

NCPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição 

proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido. Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a 

execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da causa 

para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), 

devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. "

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 116331 Nr: 3186-69.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idenir da Costa Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3186-69.2010.811.0011-código 116331

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

PARTE REQUERIDA: Idenir da Costa Queiroz

INTIMANDO(A, S): Idenir da Costa Queiroz, Cpf: 88776000125, brasileiro, 

atualmente em lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/12/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 1.167,93

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Conforme manifestação do exequente às fls. 93/94, 

vislumbra-se que o requerido efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial.Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai.Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais e a isento do pagamento de 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias.P. R. I. C. Mirassol 

D’ Oeste/MT, 13 de setembro de 2017.Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de janeiro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242828 Nr: 4281-27.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Luiz Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248739 Nr: 2479-57.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 104, cujo 

teor transcrevo:"Manifeste-se o embargado, no prazo de cinco dias, a 

respeito dos embargos de declaração opostos às fls. 102/102-vº, diante 

da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, a rigor do art. 1.023, 

§3º do Código de Processo Civil."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250735 Nr: 3390-69.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Nunes Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para se manifestarem 

nos autos sobre o Laudo Pericial juntado, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255231 Nr: 5674-50.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELESP - Telecomunicações de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UILLERSON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:20972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do requerente para efetuar o depósito do valor integral 

do débito que se pretende desconstituir em cinco dias, sob pena de 

imediata revogação da tutela de urgência ora concedida. Bem como 

intimá-lo sobre a R. Decisão de fls. 59/61, cujo dispositivo 

transcrevo:"...Logo, tendo em vista o requerimento deduzido para a 

realização do depósito integral do débito que se pretende desconstituir, 

DEFIRO a liminar colimada para suspender a multa aplicada no processo 

administrativo n.º 51.034.001.17-0000155.

Determino que o autor efetue o depósito do valor integral do débito que se 

pretende desconstituir em cinco dias, sob pena de imediata revogação da 

tutela de urgência ora concedida.

Decorrido o prazo supra sem a realização do depósito, certifique-se e 

volvam-me imediatamente conclusos.

A despeito da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil 

de 2015, deixo de designar sessão de mediação/conciliação no presente 

feito, conforme determinado pelo art. 334 do CPC, em razão da 

manifestação da Procuradoria Geral do Município de Mirassol D’ Oeste no 

Ofício n° 867/PROC-GERAL/PMMO/2016, em que requereu a dispensa de 

realização das audiências de mediação/conciliação nos processos em que 

for parte...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255346 Nr: 5746-37.2017.811.0011

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Assunção Kruger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro de Amorim Marangon, Leandro de 

Amorim Marangon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 50, cujo teor transcrevo:" Certifico que 

CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITAÇÃO dirigi-me até a Rua Primavera nº 

2.668 na cidade de Curvelândia-MT e ali procurei pelos Requeridos: 

Evandro de Amorim Marangon e Leandro de Amorim Marangon, mas não 

os encontrei, pois no endereço retro reside as inquilinas, Sra. Regina e 

sua Genitora a Sra. Maria, há pouco mais de 05(cinco) meses e não os 

conhecem, informei ao lado com a Sra. Neusa e o Sr. José Aparecido 

Alves, os quais também não conhecem os requeridos, por não os ter 

localizados e estar os mesmos em local desconhecido, DEIXEI de CITAR e 

INTIMÁ-LOS, sendo assim, devolvo o presente à Central de Mandados 

para os devidos fins. Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255981 Nr: 25-70.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação 

do executado, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256104 Nr: 103-64.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Marques Vieira Cuiabano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 24 horas, efetuar o 

pagamento do recolhimento das custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 24855 Nr: 2165-97.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/ A - Em Liquidação 

Extrajudicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Wainer Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fatima Rabelo 

Jácomo - OAB:GO / 6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto da Silveira 

Nunes - OAB:185136-A/SP, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:5269

 Intimar o advogado do autor sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 

182, cujo teor transcrevo:"Certifico que dirigi-me até a Rua Nilma Pereira 

Leite - n. 1.161 e ali procurei pelo Sr. Zaquel Manente e Aparecida Brugnoli 

Manente, mas não os encontrei, no endereço supra é a Universidade 

Anhaguera, no qual ali ninguém soube dar nenhuma informação que 

viesse localizá-los, informei ainda no Mercado Cestão com o Sr. Valdir e a 

Solânge, os quais também os desconhece, por não os ter encontrado, 

DEIXEI de INTIMÁ-LOS. Após fui até a Rua Francisco Pedro Xavier no 

Bairro Jardim das Flores, mas não localizei o número 151, pois o menor 

número ali encontrado foi acima do número 600, procurei pela Executada: 

Maria Lourdes Castrechini, com alguns moradores naquela rua, mas não a 

encontrei, por isso, DEIXEI de INTIMÁ-LA, sendo assim, devolvo o presente 

à Central de Mandados para os devidos fins. Dou fé."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 175895 Nr: 269-72.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Amaral Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 269-72.2013.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública Estadual

PARTE RÉQUERIDA: Helio Amaral Ribeiro

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Helio Amaral 

Ribeiro, Cpf: 02863820168, Rg: 110.646 SSP MT Filiação: José Mendes 

Ribeiro e de Amélia Amaral Ribeiro, data de nascimento: 05/11/1937, 

brasileiro(a), natural de José bonifácio-SP, casado(a), médico, Endereço: 

Rua José Silva Amaral Sales, Nº 2.203, Bairro: Boa Vista, Cidade: São 

José do Rio Preto-SP

FINALIDADE: Intimar a parte requerida, haja vista que foi frutífera a 

penhora on-line de fls. 80/81, para cientificar-lhe da indisponibilidade e, 

querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas 

indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva de ativos 
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financeiros, em 5 (cinco) dias.

RESUMO DA INICIAL: Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda 

Púlica Estadual em face de Helio Amaral Ribeiro

DECISÃO/DESPACHO: “Diante do exposto, não sendo necessário o 

exaurimento das diligências para se encontrar bens dos executados 

passíveis de penhora, aliado ao fato de que “dinheiro” encontra-se no 

ápice da gradação legal, DEFIRO o pedido de penhora online, que deverá 

recair sobre dinheiro nas contas do(s) executado(s) desfavor de Hélio 

Amaral Ribeiro até o limite de R$ 3.808,24 (três mil, oitocentos e oito reais e 

vinte e quatro centavos). Se frutífera, intime-se o executado na pessoa do 

seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe da 

indisponibilidade e, querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias 

tornadas indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias. Se infrutífera ou parcialmente 

frutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente para que indique outros 

bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 40 da LEF.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 19 de dezembro de 2017.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

A Fazenda Pública Estadual, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em desfavor de Hélio Amaral 

Ribeiro.

O exequente requer às fls. 70/71, de acordo com o disposto no art. 11 da 

Lei n° 6.830/1980, a penhora online sobre valores nas contas do(a) 

executado(a) até o limite dos créditos tributários remanescentes em 

cobrança, atualizados às fls. 74, informando ser de R$ 3.808,24 (três mil, 

oitocentos e oito reais e vinte e quatro centavos).

É o relato do necessário.

Decido.

Extrai-se dos autos que o exequente ainda não conseguiu satisfazer o 

seu crédito, motivo pelo qual pleiteia a penhora online sobre dinheiro nas 

contas das executadas, utilizando-se do Sistema BacenJud.

De elementar conhecimento que, de acordo com a estrutura organizacional 

implementada no ordenamento jurídico, com o desiderato nuclear de dar 

vazão à premissa de que o processo executivo se desenrola em função 

dos interesses do credor (art. 797, caput, do Código de Processo Civil), a 

indicação e/ou nomeação de bens à penhora deve, necessariamente, 

observar à ordem de gradação legal delineada no art. 11 da Lei nº 

6.830/1980, cujo catálogo de classificação de bens destinados a garantir 

a execução alça com o status de prioridade, em seu mais alto grau, o 

dinheiro.

Deste modo, o pedido do credor é de todo válido, devendo, 

consequentemente, ser deferido, inclusive por retratar, in casu, o próprio 

interesse da justiça em face ao caráter público do processo.

Merece ser registrado que a penhora eletrônica via Sistema BacenJud 

pode ser determinada independentemente do exaurimento das diligências 

no sentido de encontrar outros bens penhoráveis das executadas.

Com efeito, o disposto no art. 185-A do Código Tributário Nacional deve 

ser interpretado sistematicamente com o art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e 

com o art. 844 do Código de Processo Civil, ou seja, deve ser aplicada a 

teoria do Diálogo das Fontes, tal como decidiu o c. Superior Tribunal de 

Justiça, em recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 

543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS 

VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. 

ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS 

LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 

DE ÍNDOLE PROCESSUAL.

(...)

9. A antinomia aparente entre o artigo 185-A, do CTN (que cuida da 

decretação de indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado) 

e os artigos 655 e 655-A, do CPC (penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira) é superada com a aplicação da Teoria pós-moderna 

do Dialógo das Fontes, idealizada pelo alemão Erik Jayme e aplicada, no 

Brasil, pela primeira vez, por Cláudia Lima Marques, a fim de preservar a 

coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o novo Código 

Civil.

10. Com efeito, consoante a Teoria do Diálogo das Fontes, as normas 

gerais mais benéficas supervenientes preferem à norma especial 

(concebida para conferir tratamento privilegiado a determinada categoria), 

a fim de preservar a coerência do sistema normativo.

11. Deveras, a ratio essendi do artigo 185-A, do CTN, é erigir hipótese de 

privilégio do crédito tributário, não se revelando coerente "colocar o credor 

privado em situação melhor que o credor público, principalmente no que 

diz respeito à cobrança do crédito tributário, que deriva do dever 

fundamental de pagar tributos (artigos 145 e seguintes da Constituição 

Federal de 1988)" (REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008).

12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, do CTN, com os 

artigos 11, da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC, autoriza a penhora 

eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras independentemente do 

exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exeqüente.

13. À luz da regra de direito intertemporal que preconiza a aplicação 

imediata da lei nova de índole processual, infere-se a existência de dois 

regimes normativos no que concerne à penhora eletrônica de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira: (i) período anterior à égide da Lei 11.382, 

de 6 de dezembro de 2006 (que obedeceu a vacatio legis de 45 dias após 

a publicação), no qual a utilização do Sistema BACEN-JUD pressupunha a 

demonstração de que o exeqüente não lograra êxito em suas tentativas de 

obter as informações sobre o executado e seus bens; e (ii) período 

posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), a partir do qual 

se revela prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de 

se autorizar a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras.

14. In casu, a decisão proferida pelo Juízo Singular em 30.01.2008 

determinou, com base no poder geral de cautela, o "arresto prévio" 

(mediante bloqueio eletrônico pelo sistema BACENJUD) dos valores 

existentes em contas bancárias da empresa executada e dos 

co-responsáveis (até o limite do valor exeqüendo), sob o fundamento de 

que "nos processos de execução fiscal que tramitam nesta vara, 

tradicionalmente, os executados têm se desfeito de bens e valores 

depositados em instituições bancárias após o recebimento da carta da 

citação".

15. Consectariamente, a argumentação empresarial de que o bloqueio 

eletrônico dera-se antes da regular citação esbarra na existência ou não 

dos requisitos autorizadores da medida provisória (em tese, apta a evitar 

lesão grave e de difícil reparação, ex vi do disposto nos artigos 798 e 799, 

do CPC), cuja análise impõe o reexame do contexto fático-probatório 

valorado pelo Juízo Singular, providência obstada pela Súmula 7/STJ.

16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras 

dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 

11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de 

todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor.

17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores 

depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma 

inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 

11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os 

vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de 

aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, 

os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional 

liberal".

18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários 

executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no 

agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na 

instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo 

que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez 

primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem.

19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da 

ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações 

financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão 

submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 

08/2008.

(STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) (original sem destaque)

Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens dos executados passíveis de penhora, aliado ao 
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fato de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, que deverá recair sobre dinheiro nas contas 

do(s) executado(s) desfavor de Hélio Amaral Ribeiro até o limite de R$ 

3.808,24 (três mil, oitocentos e oito reais e vinte e quatro centavos).

Se frutífera, intime-se o executado na pessoa do seu advogado, ou não o 

tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, 

comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se 

a remanesce a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 

(cinco) dias.

Se infrutífera ou parcialmente frutífera a indisponibilidade, intime-se o 

exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 40 da LEF.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, MT, 11 de dezembro de 2017

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 179445 Nr: 881-10.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que se manifeste nos autos, 

acerca dos documentos de fls. 38/42, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 188747 Nr: 2446-09.2013.811.0011

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, LAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enaile Laura Nunes da Silva - 

Promotora de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2446-09.2013.811.0011

 ESPÉCIE: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso e 

Leidiane Arruda Monteiro

PARTE REQUERIDA: Valdenice de Arruda Martins

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Valdenice de Arruda Martins, Cpf: 

02824012102, Rg: 2025244-7 SSP MT Filiação: Waldir Monteiro Martins e 

de Anadir Inocência de Arruda Martins, data de nascimento: 27/11/1980, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, do lar, Endereço: Rua 14 

de Maio, S/nº - Entre As Ruas 04 e 05, Casa de Portão Branco, Bairro: 

Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: "Código 188747 Cuida-se de Ação de Medida Protetiva 

movida pelo Ministério Público Estadual colimando resguardar os 

interesses de Leidiane Arruda Monteito em desfavor de Valdenice de 

Arruda Martins, todos devidamente qualificados nos autos. Aportou aos 

autos parecer Ministerial de fl. 411, informando que a adolescente não se 

encontra mais em situações de risco, bem como pelo fato dela ter atingido 

a maioridade civil em 07/05/2017, motivo pelo qual o Parquet manifestou-se 

pelo arquivamento do presente feito. Os autos vieram conclusos. É O 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. In casu, verifica-se que o Ministério 

Público não possui mais interesse nas medidas protetivas, uma vez que a 

adolescente aparentemente não se encontra mais em situação de risco, 

bem como ao fato de que atingiu a maioridade civil em 07/05/2017. Em 

detrimento de tal fato, comporta esclarecer acerca de umas das 

condições da ação, qual seja, o interesse de agir. Para tal, consideram-se 

as seguintes orientações: Pode-se definir o interesse de agir como a 

“utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante”. O 

interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem 

com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio: 

“necessidade da tutela jurisdicional” e “adequação do provimento 

pleiteado”. Fala-se assim, em “interesse-necessidade” e em 

“interesse-adequação”. A ausência de qualquer dos elementos 

componentes deste binômio implica a ausência do próprio interesse de agir 

(Alexandre Freitas Câmara, p. 118-119, 2008). Sendo assim, tendo em 

vista que a adolescente não se encontra em situação de risco, bem como 

ter atingido a maioridade civil, ACOLHO o parecer Ministerial e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito ante a perda 

superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Sem custas 

e despesas processuais. Após o trânsito em julgado e, em nada mais 

sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Ciência 

ao Ministério Público Estadual. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 24 

de outubro de 2017. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito"

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 18 de janeiro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 191745 Nr: 2932-91.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

Ofício n° 2152/2017- DAP, de fls. 43-v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 200570 Nr: 131-71.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Aparecida Joaquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeremias da Cruz Dias - 

OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para se manifestar nos autos sobre o Laudo 

Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226288 Nr: 4875-12.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onória de Fátima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

99, cujo teor transcrevo: "Certifico eu, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao r. mandado, dirigi-me a Rua Mariano Rodrigues Paiva, 

4669 e lá fui informado pelo morador JOAO PINTO, que não conhece a 

pessoa de ONORIA DE FATIMA FERREIRA. Procurei na vizinhança e 
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ninguém a conhece. Dou fé.."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230940 Nr: 2351-08.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Muniz Carneiro, Edma Soares de 

Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 117, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando que o processo de ação 

revisional em apenso, de código 114959, transitou em julgado, conforme 

certidão de fl. 890 daqueles autos, concedo o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o exequente de prosseguimento ao feito, sob pena de 

suspensão."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231329 Nr: 2571-06.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Osmar da Costa Marques, Edna Divina 

Marques do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Paraiba, Branco de Tal, Gilsimar 

Fernandes Marques, Deco de tal, Marcio Cavalieri, Fabio de Souza, 

Adelson Nunes de Oliveira, Rodnei Alves, Ricardo Silva, Divino Alves 

Pereira, Gilson Antonio, Fabio da Silva Alves, Gilmar dos Santos Ventura, 

Cristieu Xeixas, Ricardo de Oliveira, Claudeci Ferreira de Paula, Jucilei dos 

Santos Ventura, Maria Aparecida Alves, Talita Stefani da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Pires Atala - OAB:6062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241167 Nr: 3510-49.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Escorsi Zoratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar acerca do laudo 

socioeconômico juntado aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242375 Nr: 4068-21.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242844 Nr: 4291-71.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

71, cujo teor transcrevo: " Em cumprimento ao Mandado de Intimação, nos 

autos supra, diligenciei no dia 11/12/2017, na Rua 14 de Maio, bairro 

Jardim São Paulo, nesta cidade e DEIXEI DE INTIMAR o executado CARLOS 

ROBERTO GONÇALVES, em virtude que não encontrei o número 11 

descrito no mandado, percorri toda extensão da rua e constatei que 

inicia-se com n. 3.343, sendo assim, indaguei moradores daquela rua 

dentre eles o Sr. Jucélio os quais informaram que não o conhece. 

Realizada as diligências, devolvo a Central de Mandados. Dou fé. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250520 Nr: 3289-32.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Sandro Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para se manifestarem 

nos autos sobre o Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251032 Nr: 3561-26.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirleia Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para se manifestarem 

nos autos sobre o Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251771 Nr: 3973-54.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRD, MDdP, GDdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

acerca dos documentos juntados às fls. 48/52, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256072 Nr: 84-58.2018.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 29, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Compulsando-se atentamente a demanda, 

verifico que não fora juntado o comprovante de residência em nome da 
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parte autora. Desse modo, tendo em vista que tal documento é 

indispensável ao preenchimento dos requisitos da petição inicial, conforme 

estabelece os arts. 319 e 320, ambos do CPC, DETERMINO a intimação da 

parte requerente para que emende a exordial devendo, para tanto, juntar o 

comprovante de residência atualizado em seu nome, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e façam-me conclusos. "

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 26563 Nr: 2969-65.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Messias Vital Graciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2969-65.2006.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE RÉQUERIDA: Messias Vital Graciano

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Messias Vital 

Graciano, Cpf: 12946451100, Rg: 818.500 SSP MT Filiação: Maria Vital 

Graciano, data de nascimento: 14/05/1939, brasileiro(a), natural de 

Itarumã-GO, divorciado(a), aposentado, Endereço: Rua Valdecir Agripino 

de Souza, Nº 559, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: Intimar a parte requerida, haja vista que foi frutífera a 

penhora on-line de fls. 176/178, no valor de R$ 3.078,75, para 

cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, comprovar a 

impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se a remanesce 

a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias.

RESUMO DA INICIAL: Ação de Execução Fiscal manejada pela Fazenda 

Pública do Município de Mirassol d'Oeste/MT, em face de Messias Vital 

Graciano

DECISÃO/DESPACHO: "Se frutífera, intime-se o executado na pessoa do 

seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe da 

indisponibilidade e, querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias 

tornadas indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias. Se infrutífera ou parcialmente 

frutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente para que indique outros 

bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 40 da LEF. Ademais, que os embargos à 

execução apenso foram julgados improcedentes, converto a 

indisponibilidade em penhora e determino a transferência dos valores 

bloqueados às fls. 161/162 para o Departamento da Conta Única, nos 

termos do art. 854, §5º do Código de Processo Civil.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 19 de dezembro de 2017.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

A Fazenda Pública Municipal, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em desfavor de Messias Vital 

Graciano.

O exequente requer às fls. 170, de acordo com o disposto no art. 11 da 

Lei n° 6.830/1980, a penhora online sobre valores nas contas do(a) 

executado(a) até o limite dos créditos tributários remanescentes em 

cobrança, atualizados às fls. 171/172, informando ser de R$ 8.405,28 (oito 

mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e oito centavos).

É o relato do necessário.

Decido.

Extrai-se dos autos que o exequente ainda não conseguiu satisfazer o 

seu crédito, motivo pelo qual pleiteia a penhora online sobre dinheiro nas 

contas das executadas, utilizando-se do Sistema BacenJud.

De elementar conhecimento que, de acordo com a estrutura organizacional 

implementada no ordenamento jurídico, com o desiderato nuclear de dar 

vazão à premissa de que o processo executivo se desenrola em função 

dos interesses do credor (art. 797, caput, do Código de Processo Civil), a 

indicação e/ou nomeação de bens à penhora deve, necessariamente, 

observar à ordem de gradação legal delineada no art. 11 da Lei nº 

6.830/1980, cujo catálogo de classificação de bens destinados a garantir 

a execução alça com o status de prioridade, em seu mais alto grau, o 

dinheiro.

Deste modo, o pedido do credor é de todo válido, devendo, 

consequentemente, ser deferido, inclusive por retratar, in casu, o próprio 

interesse da justiça em face ao caráter público do processo.

Merece ser registrado que a penhora eletrônica via Sistema BacenJud 

pode ser determinada independentemente do exaurimento das diligências 

no sentido de encontrar outros bens penhoráveis das executadas.

Com efeito, o disposto no art. 185-A do Código Tributário Nacional deve 

ser interpretado sistematicamente com o art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e 

com o art. 844 do Código de Processo Civil, ou seja, deve ser aplicada a 

teoria do Diálogo das Fontes, tal como decidiu o c. Superior Tribunal de 

Justiça, em recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 

543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS 

VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. 

ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS 

LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 

DE ÍNDOLE PROCESSUAL.

(...)

9. A antinomia aparente entre o artigo 185-A, do CTN (que cuida da 

decretação de indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado) 

e os artigos 655 e 655-A, do CPC (penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira) é superada com a aplicação da Teoria pós-moderna 

do Dialógo das Fontes, idealizada pelo alemão Erik Jayme e aplicada, no 

Brasil, pela primeira vez, por Cláudia Lima Marques, a fim de preservar a 

coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o novo Código 

Civil.

10. Com efeito, consoante a Teoria do Diálogo das Fontes, as normas 

gerais mais benéficas supervenientes preferem à norma especial 

(concebida para conferir tratamento privilegiado a determinada categoria), 

a fim de preservar a coerência do sistema normativo.

11. Deveras, a ratio essendi do artigo 185-A, do CTN, é erigir hipótese de 

privilégio do crédito tributário, não se revelando coerente "colocar o credor 

privado em situação melhor que o credor público, principalmente no que 

diz respeito à cobrança do crédito tributário, que deriva do dever 

fundamental de pagar tributos (artigos 145 e seguintes da Constituição 

Federal de 1988)" (REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008).

12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, do CTN, com os 

artigos 11, da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC, autoriza a penhora 

eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras independentemente do 

exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exeqüente.

13. À luz da regra de direito intertemporal que preconiza a aplicação 

imediata da lei nova de índole processual, infere-se a existência de dois 

regimes normativos no que concerne à penhora eletrônica de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira: (i) período anterior à égide da Lei 11.382, 

de 6 de dezembro de 2006 (que obedeceu a vacatio legis de 45 dias após 

a publicação), no qual a utilização do Sistema BACEN-JUD pressupunha a 

demonstração de que o exeqüente não lograra êxito em suas tentativas de 

obter as informações sobre o executado e seus bens; e (ii) período 

posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), a partir do qual 

se revela prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de 

se autorizar a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras.

14. In casu, a decisão proferida pelo Juízo Singular em 30.01.2008 

determinou, com base no poder geral de cautela, o "arresto prévio" 

(mediante bloqueio eletrônico pelo sistema BACENJUD) dos valores 

existentes em contas bancárias da empresa executada e dos 

co-responsáveis (até o limite do valor exeqüendo), sob o fundamento de 

que "nos processos de execução fiscal que tramitam nesta vara, 
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tradicionalmente, os executados têm se desfeito de bens e valores 

depositados em instituições bancárias após o recebimento da carta da 

citação".

15. Consectariamente, a argumentação empresarial de que o bloqueio 

eletrônico dera-se antes da regular citação esbarra na existência ou não 

dos requisitos autorizadores da medida provisória (em tese, apta a evitar 

lesão grave e de difícil reparação, ex vi do disposto nos artigos 798 e 799, 

do CPC), cuja análise impõe o reexame do contexto fático-probatório 

valorado pelo Juízo Singular, providência obstada pela Súmula 7/STJ.

16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras 

dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 

11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de 

todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor.

17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores 

depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma 

inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 

11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os 

vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de 

aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, 

os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional 

liberal".

18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários 

executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no 

agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na 

instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo 

que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez 

primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem.

19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da 

ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações 

financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão 

submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 

08/2008.

(STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) (original sem destaque)

Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens dos executados passíveis de penhora, aliado ao 

fato de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, que deverá recair sobre dinheiro nas contas 

do(s) executado(s) desfavor de Messias Vital Graciano até o limite de R$ 

8.405,28 (oito mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e oito centavos).

Se frutífera, intime-se o executado na pessoa do seu advogado, ou não o 

tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, 

comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se 

a remanesce a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 

(cinco) dias.

Se infrutífera ou parcialmente frutífera a indisponibilidade, intime-se o 

exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 40 da LEF.

Ademais, que os embargos à execução apenso foram julgados 

improcedentes, converto a indisponibilidade em penhora e determino a 

transferência dos valores bloqueados às fls. 161/162 para o 

Departamento da Conta Única, nos termos do art. 854, §5º do Código de 

Processo Civil.

 Oficie-se o Departamento da Conta Única solicitando a vinculação dos 

valores penhorados a este processo, conforme extrato anexo.

 Oportunamente, expeça-se alvará para liberação do valor bloqueado no 

processo em prol do exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, MT, 11 de dezembro de 2017

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 72605 Nr: 815-69.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 815-69.2009.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

PARTE REQUERIDA: Nelson Jesus da Silva

INTIMANDO(A, S): Nelson Jesus da Silva, Cpf: 52332470115, brasileiro(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/03/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 264,15

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Conforme manifestação do exequente às fls. 34/35, 

vislumbra-se que o requerido efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais e a isento do pagamento de 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias.

P. R. I. C.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de janeiro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 150151 Nr: 318-50.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marassi Distribuidora de Alimentos Ltda, João 

Carlos Marassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 238, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD, não logrando êxito em localizar veículos de propriedade da 

parte executada e tampouco informações acerca da Declaração de 

Imposto de Renda, conforme se verifica nos extratos em anexo. À vista 

disso, intime-se a exequente para que indique outros bens à penhora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, 

III do CPC. Decorrido o prazo supra sem manifestação, determino, desde 

já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 

921, III do CPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 161667 Nr: 2481-03.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Kimio Ikuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 214, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Realizei consulta no Sistema RENAJUD, 
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solicitando o bloqueio de veículos de propriedade da parte executada, nos 

termos do extrato em anexo.

Desta forma, expeçam-se mandados de penhora e avaliação dos 

referidos veículos, no endereço constante do registro anexo.

Em seguida, com a juntada dos mandados de penhora e avaliação, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito. Derradeiramente, consigno que realizei consulta 

junto ao Sistema INFOJUD, não logrando êxito em informações acerca da 

Declaração de Imposto de Renda em nome do executado, conforme 

verifica-se nos extratos em anexo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 183842 Nr: 1646-78.2013.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ione de Jesus Angelo, Helen Beatriz Angelo Goloni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gilsemar Sidnei Goloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Luana Silva Lima - OAB:16.050, Regina Célia Sabioni 

Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 41, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Determino que a inventariante junte aos autos 

a GIA-ITCMD completa e não apenas o comprovante de pagamento, a fim 

de que a Fazenda Pública possa verificar se todos os bens pertencentes 

ao espólio foram devidamente declarados, apurando-se, assim, a base de 

cálculo e o quantum devido.

Após, dar vistas a Fazenda Pública."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 192640 Nr: 3077-50.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Romeira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41.766 PR

 Intimar o advogado do executado para pagar o débito no valor de 

R$14.162,84, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 211258 Nr: 2225-89.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdelice Socorro Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2225-89.2014.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Valdelice Socorro Ribeiro

INTIMANDO(A, S): Valdelice Socorro Ribeiro, Cpf: 41139275100, Rg: 

678.926 SSP MT, brasileiro(a), divorciado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/06/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 263,14

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código. 211258. Conforme manifestação do exequente às fls. 

13/14, vislumbra-se que o requerido efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais e a isento do pagamento 

de honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. P. R. I. C. Mirassol 

D’ Oeste/MT, 12 de setembro de 2017. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de janeiro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226216 Nr: 4832-75.2014.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primo Rossi Admistradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Whanderson da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - OAB:15020-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria que os autos encontra-se nesta Secretaria a 

vossa disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239006 Nr: 2260-78.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia de Souza Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 90, cujo teor transcrevo:" Certifico eu, 

infra-assinado, que em cumprimento ao Mandado de Intimação, expedido 

pelo MMº Juiz da Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, extraído dos autos do 

Código de nº239006, onde figura como Parte Ré – MARCIA DE SOUZA 

LEITE, dirigi-me ao endereço mencionado nos autos, sendo lá, não foi 

possível Intimá-la em virtude de ter sido informado pela filha a Sra. 

Dhieniffer Thais Rodrigues Leite que sua Mãe e Ré acima citada se 

encontra acompanhando seu Pai que se encontra acamado no Hospital 

Santa Rosa na cidade de Cuiabá – MT, com previsão apenas de 60 

(sessenta) a 90 (Noventa) dias para seu retorno. Sendo assim devolvo o 

presente mandado em cartório para os devidos fins. "

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241010 Nr: 3432-55.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayana Sanches de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodivanilson Deluque Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Larissa Sanches - 

OAB:365157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT
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JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3432-55.2016.811.0011

 ESPÉCIE: Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Dayana Sanches de Arruda

PARTE REQUERIDA: Rodivanilson Deluque Ferreira

INTIMANDO(A, S): Dayana Sanches de Arruda Filiação: Francisco Elson 

Duarte de Arruda e de Lusmara Antonia Sanches, data de nascimento: 

15/12/1993, brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, solteira, 

atualmente em lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/09/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 829,09

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada 

por Dayana Sanches de Arruda, em face de Rodivanilson Deluque 

Ferreira, todos devidamente qualificados nos autos.Considerando-se o 

teor da certidão de fl. 38, no qual informa que a parte autora mesmo sendo 

devidamente intimada para que propulsionasse o feito, porém, manteve-se 

inerte, verifico que a extinção do feito é medida que se impõe. À luz do 

exposto, ante a inércia da parte autora e certidão de fl. 253, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, III do Novo Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, 

e nada sendo requerido arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P. 

R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste-MT, 21 de julho de 2017.Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de janeiro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242660 Nr: 4207-70.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242865 Nr: 4300-33.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ARAUJO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT / 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 60, cujo teor transcrevo:" Certifico que 

procurei pelo veículo objeto deste mandado MOTOCICLETA HONDA BIZ 

125ES, Ano-Modelo: 2015-2015 Cor: VERMELHA, Placa: QBZ7436, mas 

não a encontrei, após algumas indagações fui informado que a Parte 

Devedora: Sandra Araújo Nascimento, não mais reside nesta cidade, a 

qual mudara para a cidade de Tangará da Serra-MT, para local 

desconhecido do informante, diante do exposto, DEIXEI de proceder com a 

apreensão do referido objeto e devolvo o presente à Central de Mandados 

para os devidos fins. Dou fé."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244618 Nr: 344-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Cardoso Assessoria Jurídica - Advogados 

Assossiados, Gustavo Tostes Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva, Carmem Ivone 

Barbosa da Silva, Gerson Clementino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 344-72.2017.811.0011-código 244618

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Gustavo Cardoso Assessoria Jurídica - Advogados 

Assossiados e Gustavo Tostes Cardoso

PARTE RÉ: Ivone Barbosa Garcia Silva e Carmem Ivone Barbosa da Silva e 

Gerson Clementino da Silva

CITANDO(A, S): Executados: Carmem Ivone Barbosa da Silva, Cpf: 

59415568100, Rg: 386.146 SSP/MT, Filiação: Milton Lopes da Silva e de 

Ivone Barbosa Garcia da Silva, data de nascimento: 24/02/1957, 

brasileiro(a), natural de Sales-SP, casado(a), funcionária pública - 

professora e Gerson Clementino da Silva, Cpf: 07856490187, Rg: 386.145 

SSP/MT, Filiação: Joaquim Elói da Silva e Benedita Clementina da Silva, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante / pecuarista e Ivone Barbosa Garcia 

Silva, Cpf: 76658597120, Rg: 0089154-1 SSP/MT, Filiação: Ernesto de 

Freitas Barbosa e de Flausina Garcia Barbosa, data de nascimento: 

13/09/1938, brasileiro(a), natural de Riolândia-SP, viuvo(a), aposentada.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/02/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 573.668,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC). Não 

efetuado o pagamento deverá proceder imediatamente à penhora de bens 

e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente.

 VALOR TOTAL DO DÉBITO

 TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 573.668.00

DESPACHO: Código: 244618. DEFIRO o pedido formulado às fls. 80/83, 

razão pela qual DETERMINO a citação dos executados Ivone Barbosa 

Garcia da Silva, Carmem Ivone Barbosa da Silva e Gerson Clementino da 

Silva por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256 , 

II, do Código de Processo Civil, com as advertências legais. Decorrido o 

prazo supramencionado, com ou sem manifestação dos executados, 

certifique-se e intime-se a parte exequente para que propulsione o feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de dezembro de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima, Juíza de Direito em Substituição Legal.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de janeiro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Gestora Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 244913 Nr: 495-38.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, WFdA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson da Silva de Aquino, Fernanda 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 495-38.2017.811.0011

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso e 

Weliton Ferreira de Aquino

PARTE REQUERIDA: Wanderson da Silva de Aquino e Fernanda Ferreira

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Fernanda Ferreira, Cpf: 03951400137, 

Rg: 2363772-2 SSP MT Filiação: Deodoro Ferreira e Sebastiana Ferreira, 

data de nascimento: 17/05/1996, brasileiro(a), natural de Mirassol 

d´oeste-MT, convivente, do lar / desempregada, Endereço: Rua 09 Nº 

1036, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT e e 

Requerido(a): Wanderson da Silva de Aquino Filiação: José da Silva de 

Aquino e de Edite Maria de Jesus de Aquino, data de nascimento: 

03/10/1989, brasileiro(a), natural de Mirasol d´oeste-MT, convivente, 

serviços gerais, Endereço: Av Airton Reis, 155, Bairro: Alto Daboa Vista, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 100,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “ À luz do exposto, e por tudo que consta nos autos, com 

fulcro no art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil c/c 

com os arts. 19, 22, 24 e 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

c/c os arts. 1.634, 1.635 e 1.638 todos do Código Civil, c/c art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

entalhada na inicial, com resolução de mérito, para: a) DESTITUIR o poder 

familiar de WANDERSON DA SILVA DE AQUINO e FERNANDA FERREIRA 

sobre o filho WELITOM FERREIRA AQUINO; b) DEFERIR a adoção do menor 

WELITOM FERREIRA AQUINO em favor dos adotantes FRANCISCO DE 

RAMOS DOS SANTOS e MARIA APARECIDA ROSA, nos termos dos arts. 

19, 41 (§§ 1º e 2º), 42 (§§ 2º e 3º), 47 (§ 1º) 48 e 49, todos da Lei n.º 

8.069/1990, corroborados com o art. 1635, IV do Código Civil; c) 

DETERMINAR a expedição do competente mandado de inscrição para 

cancelar o registro original do adotado (art. 47, § 2º, da Lei n.º 

8.069/1990), devendo o cartorário proceder nos termos encartados no art. 

47 da Lei n.º 8.069/1990, promovendo a alteração do nome do adotado de 

Welitom Ferreira Aquino para WELINTOM GABRIEL DE JESUS DOS 

SANTOS, fazendo constar o nome e sobrenome do casal, FRANCISCO DE 

RAMOS DOS SANTOS e MARIA APARECIDA ROSA, como pais do adotado 

e de seus progenitores como avós paternos e maternos, nesta ordem, nos 

com a ressalva ao notário que não deverá ser feita nenhuma observação 

no registro de nascimento do adotado acerca de sua origem (art. 47, § 3º, 

também do ECA); d) EXPEDIR certidão para a salvaguarda de direitos do 

menor, que passará a ser chamada conforme consignado acima, onde 

àquela deverá ser devidamente arquivada em caráter sigiloso no Cartório 

de Registro Civil (art. 47, § 4º, do ECA). Oficie-se ao Cartório de Registro 

Civil onde o menor foi registrado para que seja averbado no registro dele 

os termos desta sentença no que tange à destituição do poder familiar. 

Sem custas, consoante previsão legal estampada no artigo 141, § 2º, da 

Lei 8.069/1990.”

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de janeiro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250261 Nr: 3174-11.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Fakine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 101, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254522 Nr: 5410-33.2017.811.0011

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euflazino Pereira Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edis Maria Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 26, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Embora tenha ocorrido a prestação da caução 

à fl. 24, entendo que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no 

sentido de implementar e desenvolver mecanismos de solução de 

controvérsias chamados de meios consensuais de conflito, como a 

mediação e a conciliação, visando justamente assegurar a todos o direito 

a solução dos litígios por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Nesse sentido, tendo em vista que à fl. 20 já fora designada 

sessão de mediação e/ou conciliação, determino que os presentes autos 

sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

para que seja realizada a tentativa de conciliação entre as partes. 

Ademais, cumpra-se o remanescente da decisão de fls. 19/20."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-06.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE LIMA STROLISCHEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11394977 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 20 de janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-29.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11422210 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 22 de janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247765 Nr: 2019-70.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Matias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18.566

 “Vistos; (I) HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta seus 

efeitos. (II) Empós, conclusos à prolatação de sentença. (III) Saem os 

presentes intimados”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248716 Nr: 2458-81.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Vinicius Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 Vistos.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de dezembro 

de 2017 às 14h00min.

CITE-SE e INTIME-SE o acusado, na forma do disposto no art. 78, § 1.º c/c 

art. 66 e art. 68, todos da Lei n.º 9.099/1995, fazendo consignar que 

deverá comparecer à audiência acompanhado de advogado, bem como 

trazer suas testemunhas, até o máximo de 03 (três), ou apresentar 

requerimento para intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação, na forma do 

disposto no art. 78, §§ 1.º e 2.º c/c art. 67, ambos da Lei 9.099/1995.

REQUISITEM-SE as testemunhas policiais, na forma do disposto no art. 

221, § 2º do CPP.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste-MT, 25 de setembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250622 Nr: 3332-66.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aparecido Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 250622

 Vistos etc.

Primeiramente, retifique-se a guia de execução penal, nos moldes 

pleiteados pelo parquet à fl. 16.

Outrossim, junte-se aos autos cópia da guia de recolhimento da fiança e 

comprovante de pagamento, referente à ação penal sob CI 245033.

Trata-se de execução penal em que o(a) recuperando(a) iniciará seu 

cumprimento de 01 (uma) pena restritiva de direito e suspensão da 

habilitação para dirigir veículo automotor concernentes em:

1) prestação pecuniária no valor de R$ 1.874,00 (um mil, oitocentos e 

setenta e quatro reais), em prol ao Conselho da Comunidade de Mirassol 

D’Oeste, a ser compensado com o valor pago à título de fiança na ação 

penal sob CI 245033.

 2) Ficar 02 (dois) meses com sua Carteira Nacional de Habilitação 

suspensa, devendo entregar sua CNH em Secretaria até o quinto dia útil 

após a intimação desta decisão, podendo buscá-la, independente de nova 

decisão, bastando mera certidão do Gestor Judicial, no final do transcurso 

do prazo fixado para sua reprimenda.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições, acarretará REGRESSÃO de regime.

Expeça-se alvará de transferência do valor acima mencionado ao 

Conselho da Comunidade desta urbe.

Quanto à pena de multa, ao cálculo desta.

Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 

(dez) dias. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa ou 

requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa 

à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a 

certidão da divida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

 Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), dê-se vista a Defesa e 

após ao Ministério Público.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245304 Nr: 971-77.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado do Maranhão-MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ricardo Nascimento Duranti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogerio Grahl - 

OAB:

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 245304

Vistos etc.

Recebo o agravo em execução interposto às fls. 351/356, com as inclusas 

razões, em seus legais efeitos, uma vez que preenche os requisitos de 

admissibilidade.

Intime-se a Defesa para apresentar contrarrazões.

 Após, conclusos para possível juízo de retratação, em analogia ao art. 

589 do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241105 Nr: 3477-59.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Jesus Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Vistos etc.Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 83 do Código 

Penal, concedo cautelarmente ao recuperando o benefício do livramento 

condicional.Cientificado o recuperando nos exatos termos das condições 
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impostas no LIVRAMENTO CONDICIONAL, foi o mesmo advertido das 

consequências do descumprimento das condições ora impostas.

(...)Oficie-se ao responsável pelo Projeto de palestras de Curvelândia, a 

fim de que informe a participação do recuperando ao mesmo•Sobre o 

cálculo de pena privativa de liberdade:Tendo cálculo de pena nos autos e 

este já sido homologado no processo, com as partes intimadas, 

aguarde-se o cumprimento da pena.Quando da manifestação do Ministério 

Público, igualmente manifeste-se sobre o livramento condicional.•Sobre 

eventual multa imposta:Pena de multa imposta e ainda não procedido o seu 

cálculo, pelo que realize-se o cálculo com intimação do recuperando para 

pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuado o pagamento, ou 

pedido de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa 

à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhe a 

certidão da dívida ativa à Procuradoria Geral do Estado. Saliente-se ao 

recuperando que, em caso de dúvida, poderá informar-se com seu 

advogado ou, não tendo condições de contratar um, com a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se encaminhar ao referido 

órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, Mirassol 

D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.Saem desta audiência todos 

intimados.Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245069 Nr: 578-54.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Menezes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para que no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250791 Nr: 3423-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 250791Vistos, etc.(...)395CPP2. Recurso provido.

(3172 TO 2009.43.00.003172-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF1 p.603 de 08/03/2013). Ademais, a 

comprovação da ausência dos indícios suficientes de sua autoria são 

discussões que serão apuradas no decorrer da instrução 

processual.Logo, os argumentos suscitados pelo denunciado de que se 

confundiu com o objeto do furto não merece análise nesta fase 

processual, por se confundir com o mérito da ação e, por este motivo, 

somente será analisado no momento em que se for prolatar a sentença, 

após produzidas as provas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da 

ampla defesa.Assim, pelas peças defensivas, verifica-se que carecem de 

dilação probatória por se tratarem do mérito da ação, razão pela qual a 

apreciação se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o 

princípio da busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não 

se encaixam nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 

397).Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.Nos termos do art. 399 do Código de 

Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

21/02/2018 às 14h50min.Intimem-se o acusado, seu defensor e o 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes 

necessários para realização do ato.Mirassol D’Oeste/MT, 08 de novembro 

de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253222 Nr: 4850-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTEJUÍZO DA TERCEIRA VARAATA DE AUDIÊNCIA 

ADMONITÓRIAREGIME SEMIABERTOAutos n°: 253222Data da audiência: 

29.11.2017PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o 

Defensor do recuperando e este, bem como os acadêmicos da Faculdade 

de Direito FCARP, Silsa Gonçalves da S. Marassi, João Carlos Marassi e 

Camila Gomes Evangelista.OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi 

constatada a presença partes supracitadas. O MM. Juiz fez ao 

recuperando explanação quanto às condições a serem cumpridas no 

regime SEMIABERTO, alertando-o sobre a possibilidade de regressão de 

regime em caso de descumprimento, quais sejam:(...)Não havendo cálculo 

de pena nos autos, proceda-se a elaboração do mesmo, com intimação da 

Defesa e Ministério Público para manifestação sucessiva, em 05 (cinco) 

dias. Havendo impugnação por qualquer das partes, vistas à parte 

contrária para manifestação no mesmo prazo, vindo conclusos 

posteriormente para análise.Saliente-se ao recuperando que, em caso de 

dúvida, poderá informar-se com seu advogado ou, não tendo condições 

de contratar um, com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

podendo se encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano 

Greve, nº 533, Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 

3241-5149.Saem desta audiência todos intimados.Cumpra-se.Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de DireitoFábio Paulo da 

Costa LatorracaPromotor de JustiçaMarlucia Alves de Souza 

TolonAdvogada OAB nº 21059-OPaulo Cesár LimaRecuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 185542 Nr: 996-78.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº

 Vistos em correição.

Dê-se vista dos autos para as partes se manifestarem acerca do cálculo 

de pena, iniciando pela Defesa.

Não havendo impugnação ao cálculo, desde já homologo-o para seus 

devidos fins.

 Intime-se o recuperando do cálculo homologado quando do seu 

comparecimento em Juízo, certificando-se nos autos.

No mais, aguarde-se o cumprimento da pena.

Em caso de descumprimento das condições impostas ao recuperando, 

dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de junho de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 216151 Nr: 3007-96.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13607

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 
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do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do acusado para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227136 Nr: 324-52.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Ferreira Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 227136

Vistos etc.

Cuida-se de pedido elaborado pela recuperanda Franciele Ferreira 

Monteiro, requerendo, em síntese, a permissão para se deslocar ao 

município de Cáceres, para tratamento médico de seu filho, conforme 

documentos às fls. 334/336.

Nessa senda, autorizo a recuperanda a se deslocar à cidade de Cáceres, 

exclusivamente para acompanhar seu filho para tratamento médico, nos 

dias 09 e 10 deste mês, devendo juntar os documentos comprobatórios 

quando do seu retorno.

Outrossim, saliento que as demais condições aplicadas em audiência 

admonitória de fls. 321/322, deverão ser cumpridas pela recuperanda em 

sua integralidade, e que eventual descumprimento ensejará regressão de 

regime ao fechado.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento eletrônico acerca da 

presente decisão.

Às providências. Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227136 Nr: 324-52.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Ferreira Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Vistos etc.Na forma do art. 116 da Lei nº 7.210/84, considerando o 

caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena, tenho como 

necessária a alteração das condições de cumprimento de pena da 

recuperanda, uma vez que as anteriormente fixadas não cumprem os fins 

acima citados, por serem extremamente brandas, de difícil fiscalização e 

não ensejarem qualquer espécie de ressocialização.Cientificada a 

recuperanda nos exatos termos das condições impostas no regime 

SEMIABERTO, (...)Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento 

das condições assumidas pela recuperanda, acaso esta providência não 

tenha sido ainda tomada.Oficie-se ao responsável pelo Projeto 

“Resgatando Vidas”, a fim de que informe a participação da recuperanda 

ao mesmo.•Sobre o cálculo de pena privativa de liberdade:Havendo 

cálculo de pena nos autos, mas sem manifestação de todas as partes, 

intime-se a parte faltante, voltando posteriormente conclusos para 

análise.•Sobre eventual multa imposta:Pena de multa imposta e ainda não 

procedido o seu cálculo, pelo que realize-se o cálculo com intimação da 

recuperanda para pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuado o 

pagamento, ou pedido de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a 

multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da 

legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, 

expeça-se e encaminhe a certidão da dívida ativa à Procuradoria Geral do 

Estado. Saliente-se à recuperanda que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.Saem desta 

audiência todos intimados.Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231876 Nr: 636-13.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Aparecido Crisostomo de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 231876 Vistos etc.Trata-se de execução penal em 

que figura como reeducando DIEGO APARECIDO CRISOSTOMO DE 

PINHO.Cálculo de pena à fl. 371. Manifestação do Ministério Público às fls. 

372/373.Novo atestado de remição à fl. 374.Vieram os autos conclusos.

(...)Serve a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

reeducando, salvo se por outro motivo estiver preso.Designo audiência 

admonitória para o dia 25/01/2018, às 15h.Saliente-se ao recuperando que 

o não comparecimento em audiência poderá importar em regressão 

cautelar de regime, com expedição de mandado de prisão.Após a 

intimação do(a) recuperando(a) das condições acima estabelecidas, 

encaminhem-se os autos ao setor competente para o cálculo da pena 

restante.Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, 

em 05 (cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na 

sequência.Quanto à pena de multa, se aplicada, ao cálculo desta.Após o 

cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 (dez) dias, 

preferencialmente quando este(a) vir em Secretaria assinar lista de 

comparecimento. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa ou 

requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa 

à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a 

certidão da divida ativa à Procuradoria Geral do Estado. Em sendo 

apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.Intimem-se recuperando(a), 

servindo a presente de mandado, defesa e Ministério Público.Saliente-se 

ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá informar-se com 

seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, com a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se encaminhar ao referido 

órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, Mirassol 

D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.Cumpra-se com a MÁXIMA 

URGÊNCIA.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237439 Nr: 1490-85.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Diego da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salguieiro - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 237439 Vistos etc.Cuida-se de impugnação ao 

cálculo de pena elaborado pela defesa do recuperando, requerendo, em 

bosquejo, a inclusão das remições e da detração no cálculo de pena para 

fins de progressão de regime, modificação da data-base, alteração do 

regime de cumprimento de pena e consequente designação de audiência 

admonitória para fixação de condições (fls. 186/196)Instado a se 

manifestar, o Ministério Público pugna pelo acolhimento parcial do 

requerimento, somente para incluir os atestados de remição na base de 

cálculo da progressão de regime (fls. 197/198).Vieram-me 

conclusos.Decido.Analisando detidamente o pedido vertido pela defesa às 

fls. 186/196, verifico que o pleito deve prosperar parcialmente, em 

consonância com a manifestação do parquet, pelos fundamentos que 

passo a delinear.Primeiramente, quanto à data-base utilizada no cálculo, 

não há qualquer irregularidade a ser sanada, visto que a data é 

condizente com o início do cumprimento de pena no regime intramuros (fl. 

177), pois, após a unificação das condenações, obteve-se um 

remanescente incompatível com o regime semiaberto (10 anos, 02 meses 

e 26 dias de pena a cumprir), o que ensejou sua readequação ao fechado, 

por força dos art. 111, parágrafo único, da LEP c/c art. 33, §2º, alínea “a” 

do CP(...)Outrossim, no que tange à detração do período em que o 

recuperando permaneceu preso preventivamente, verifico que já está 

inclusa no cálculo de pena, conforme se denota no campo “início de 

cumprimento”, pois correspondente à data da prisão preventiva 

(27.12.2014 à 28.03.2016), bem como no campo “Informações para 

Progressão de Regime”, onde se lê “1a3m3d”.Por fim, tocante à inclusão 
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dos 18 (dezoito) dias de remição para fins de progressão, assiste razão à 

defesa e ao Ministério Público, visto que ainda não houve progressão de 

regime nos autos, pelo que defiro parcialmente o pedido da defesa 

somente para inclui-las no campo referente à progressão de regime. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248475 Nr: 2316-77.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Gomes Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 248475

Vistos em correição.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra VITOR GOMES 

BARRETO, por satisfazer os requisitos do art. 21 do Decreto Lei 

3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) c/c art. 147 do Código Penal, 

nos moldes do art. 5º, inciso III da lei 11. 340/2006 e por existir nos autos a 

presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e 

principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou 

seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de junho de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253173 Nr: 4819-71.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 253173 Vistos, etc (...) de 01 (uma) pena restritiva 

de direito e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor 

concernentes em:1) prestação pecuniária no valor de R$ 1.874,00 (um mil 

oitocentos e setenta e quatro reais), equivalente a dois salários mínimos, 

dividido em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 156,16 (cento e cinquenta e 

seis reais e dezesseis centavos), com vencimento da primeira parcela um 

mês após a intimação do(a) recuperando(a), que deverá depositar 

referida quantia em conta judicial, a qual será posteriormente revertida em 

prol ao Projeto APROMÚSICA. O recuperando deverá proceder com o 

recolhimento mediante guia a ser retirada na escrivania deste Juízo. Após 

o referido recolhimento, o recuperando deverá tirar uma cópia do 

comprovante de pagamento e juntar a referida cópia neste processo, todo 

mês, entre os dias 01 e 10 de cada mês,2) Ficar 02 (dois) meses com sua 

Carteira Nacional de Habilitação suspensa, devendo entregar sua CNH em 

Secretaria até o quinto dia útil após a intimação desta decisão, podendo 

buscá-la, independente de nova decisão, bastando mera certidão do 

Gestor Judicial, no final do transcurso do prazo fixado para sua 

reprimenda.Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em 

definitivo seu domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos 

mediante advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente 

este executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) 

mesmo(a) for residir.Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o 

descumprimento das referidas condições impostas à prestação 

pecuniária, acarretará REGRESSÃO de regime.Quanto à pena de multa, 

findo o pagamento da prestação pecuniária, ao cálculo desta.Após o 

cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 (dez) dias. 

Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa ou requerimento de 

parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será considerada 

dívida de valor(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 167603 Nr: 4063-38.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 167603

Vistos etc.

Considerando que o pleito ministerial acostado à fl. 482 é pertinente e 

necessário à retificação do cálculo de pena, defiro-o integralmente e 

determino que seja elaborada nova planilha de cálculo nos moldes 

requestados pelo parquet.

Após o novo cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 

05 (cinco) dias, iniciando pela defesa.

Em ato contínuo, voltem-me conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 185542 Nr: 996-78.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 185542

 Vistos etc.

Considerando a manifestação favorável do parquet à concessão do 

livramento condicional ao recuperando (fl. 156), estando presentes os 

requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, 

concedo em definitivo o referido benefício ao apenado, com supedâneo no 

art. 131 da LEP, pelo que mantenho as condições aplicadas às fls. 

149/150.

No mais, retifique-se o cálculo de pena, bem como providencie a juntada 

dos documentos solicitados pelo parquet à fl. 156.

Com o novo cálculo, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 

cinco dias, iniciando pela defesa, para posterior homologação.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227136 Nr: 324-52.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Ferreira Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:
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 PROCESSO/CÓD. Nº

 Vistos etc.

Nos termos do art. 116 da Lei nº 7.210/84, designo audiência admonitória 

para o estabelecimento de novas condições para o cumprimento de pena 

do recuperando(a), a ser realizada no dia 18/09/2017, às 09h30min.

Intime-se o(a) recuperando(a) quando da assinatura periódica do(a) 

mesmo(a) em Secretaria, salientando que no dia da mencionada audiência 

deverá trazer cópia de comprovante de endereço atualizado, ainda que 

resida em zona rural.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que o não comparecimento poderá importar 

em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de prisão.

Procedida a intimação do(a) recuperando(a), ciência à Defesa deste e ao 

Ministério Público. Não havendo defensor constituído no processo, 

intime-se a Defensoria Pública para acompanhamento do ato.

Após a realização da audiência admonitória, proceda-se com a elaboração 

do cálculo de pena atualizado.

Na sequência, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de agosto de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235287 Nr: 319-93.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 235287

Vistos, etc.

Tocante a preliminar de ausência de justa causa da exordial arguida pela 

defesa, ante a insuficiência de indícios de autoria e materialidade, tenho 

que a referida alegação demanda análise das provas a serem produzidas 

durante a instrução processual, por se confundir com o mérito da ação.

 Assim, a análise da falta de indícios de materialidade e autoria 

demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria 

fático-probatória, razão pela qual a apreciação se mostra inoportuna neste 

momento processual, haja vista o princípio da busca da verdade real e 

“favor rei”, e considerando que não se encaixam nas hipóteses de 

absolvição sumária (CPP, art. 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 11/04/2018, às 16h40min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Requisite-se o preso.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241105 Nr: 3477-59.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Jesus Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 241105

 Vistos etc.

Considerando a manifestação favorável do parquet à concessão do 

livramento condicional ao recuperando (fl. 58), estando presentes os 

requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, 

concedo em definitivo o referido benefício ao apenado, com supedâneo no 

art. 131 da LEP, pelo que mantenho as condições aplicadas às fls. 52/53.

No mais, retifique-se o cálculo de pena, bem como providencie a juntada 

dos documentos solicitados pelo parquet à fl. 58.

Com o novo cálculo, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 

cinco dias, iniciando pela defesa, para posterior homologação.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246082 Nr: 1136-26.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Serror Cuiabano - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 17 de janeiro, às 17h10min.

Autos n°: 246082

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida procedeu-se com a oitiva das 

vítimas/testemunhas Paulo Sérgio Marais da Silva e Vanessa Guimarães, 

bem como interrogatório da parte ré. Registre-se que o(s) depoimento(s) 

foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando a justificativa do Defensor Público, nomeio o advogado 

Nilson Tomaz da Silva Junior OAB 23151/O para acompanhar o ato, 

arbitrando-lhe 1 (um) URH, a ser executado em face do Estado de Mato 

Grosso

Determino que a Autoridade Policial, no prazo de 05 (cinco) dias, por se 

tratar de réu preso há mais de 10 (dez) meses, realize auto de 

constatação/pericial, do local em que supostamente teria ocorrido o 

disparo de arma de fogo narrado na denúncia, para averiguar se há 

vestígios de disparo de arma de fogo no local, especificamente no muro 

onde supostamente o tira haveria acertado.

Saliento que poderá a autoridade policial entrar em contato com as vítimas 

para indicarem o local do disparo, sendo que poderão ser encontradas no 

endereço de fl.102.

Com a juntada do referido laudo, declaro encerrada a instrução 

processual, abrindo-se vistas às partes para memoriais finais, no prazo 

legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Nilson Tomaz da Silva Junior

Advogado

José Pereira Gomes

 Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246571 Nr: 1426-41.2017.811.0011

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Soares de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Luis F. Beato - 
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OAB:

 Frente ao exposto, com espeque no artigo 120 do Diploma Processual 

Penal, DEFIRO o pedido confeccionado nas fls. 17, determinando à 

restituição da arma de fogo série nº 218078, espécie Carabina – Fuzil, 

Calibre 38, modelo puma, marca Rossi em favor do requerente PEDRO 

SOARES DE MATOS, por corolário, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, I do CPC.Intime-se o 

requerente a comparecer neste Juízo para efetivar a retirada do objeto no 

prazo de 10 (dez) dias.Transcorrido o prazo sem manifestação do 

demandante, desde já declaro o perdimento da arma, devendo ser 

remetida ao Comando do Exército, conforme art. 25 da Lei nº 10.826/03 e 

art. 1.479 da CNGC.Procedidas às determinações suso fixadas, 

arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações de 

praxe.Cientifique-se o MP.P.R.I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 14 de 

setembro de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248475 Nr: 2316-77.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Gomes Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 248475

Vistos, etc.

Tocante a preliminar de ausência de justa causa da exordial arguida pela 

defesa, ante a insuficiência de indícios de materialidade, tenho que a 

referida alegação demanda análise das provas a serem produzidas 

durante a instrução processual, por se confundir com o mérito da ação.

 Assim, a análise da falta de indícios de materialidade demandaria, 

necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, razão 

pela qual a apreciação se mostra inoportuna neste momento processual, 

haja vista o princípio da busca da verdade real e “favor rei”, e 

considerando que não se encaixam nas hipóteses de absolvição sumária 

(CPP, art. 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 11/04/2018, às 17h10min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248796 Nr: 2506-40.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Ramos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 248796

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 06/12/2017, às 14h30min.

Intimem-se o acusado, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de agosto de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250664 Nr: 3354-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16225

 PROCESSO/CÓD. Nº 250664

 Vistos etc.

Trata-se de execução penal em que o(a) recuperando(a) iniciará seu 

cumprimento de 02 (duas) penas restritivas de direitos concernente em:

1) prestação pecuniária no valor de R$ 2.755,00 (dois mil setecentos e 

cinquenta e cinco reais), dividido em 19 (dezenove) parcelas mensais de 

R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), com vencimento da primeira 

parcela um mês após a intimação do(a) recuperando(a), que deverá 

depositar referida quantia na conta do Conselho da Comunidade de 

Mirassol D’Oeste, Banco do Brasil, AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, 

CNPJ.10.437.856/0001-82.

Após o referido depósito, que deverá ser IDENTIFICADO e na boca do 

caixa, e nunca em envelope, o(a) recuperando(a) deverá tirar uma cópia 

do comprovante de depósito e juntar a referida cópia neste processo, todo 

mês, entre os dias 01 e 10 (dez) de cada mês.

2) serviço comunitário, concernente em 07 (sete) horas por semana, 

podendo a carga horária ser fracionada, durante o período de 

cumprimento da pena (um ano, sete meses e seis dias), junto à Secretaria 

de Administração do Município de Mirassol D’Oeste/MT, que poderá 

alocá-lo em qualquer outra do Município, de preferência próximo à 

residência do(a) recuperando(a).

Neste caso, deverá o(a) recuperando(a), no prazo máximo de 07 (sete) 

dias após sua intimação, comparecer à referida Secretaria, localizada na 

Rua Av. Tancredo Neves, nº 5659

(Prédio do antigo Fórum), telefone: (65) 3241-3090, com cópia desta 

decisão e iniciar seu serviço comunitário.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições, prestação pecuniária e serviço comunitário, 

acarretará REGRESSÃO de regime.

Quanto à pena de multa, findo o pagamento da prestação pecuniária, ao 

cálculo desta.

Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 

(dez) dias. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa ou 

requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa 

à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a 

certidão da divida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

 Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Após a intimação do recuperando, oficie-se à Secretaria de Administração 

do Município, a fim de que informe se o(a) recuperando(a) iniciou o 

cumprimento do serviço comunitário, devendo enviar relatório mensal a 

este Juízo sobre o comparecimento do(a) recuperando(a).

Após a informação de que o(a) recuperando(a) iniciou o cumprimento de 

sua pena de serviço comunitário e pecuniário, proceda-se o cálculo da 

pena, com intimação das partes para manifestação, iniciando pela defesa, 

no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me conclusos na sequência.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), dê-se vista a Defesa e 

após ao Ministério Público.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de setembro de 2017.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 577 de 1095



Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251421 Nr: 3788-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 251421 Vistos etc.Trata-se de execução penal em 

que o(a) recuperando(a) iniciará seu cumprimento de 02 (duas) penas 

restritivas de direitos concernente em:(...)Fica o(a) recuperando(a) desde 

já advertido que o descumprimento das referidas condições, prestação 

pecuniária e serviço comunitário, acarretará REGRESSÃO de 

regime.Quanto à pena de multa, findo o pagamento da prestação 

pecuniária, ao cálculo desta.Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) 

para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido prazo sem 

pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos termos do art. 

51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as 

normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, 

expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à Procuradoria Geral 

do Estado. Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra 

mencionadas, certifique-se, vindo-me os autos conclusos.Intimem-se 

recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e Ministério 

Público.Após a intimação do recuperando, oficie-se à Secretaria de 

Administração do Município, a fim de que informe se o(a) recuperando(a) 

iniciou o cumprimento do serviço comunitário, devendo enviar relatório 

mensal a este Juízo sobre o comparecimento do(a) recuperando(a).Após 

a informação de que o(a) recuperando(a) iniciou o cumprimento de sua 

pena de serviço comunitário e pecuniário, proceda-se o cálculo da pena, 

com intimação das partes para manifestação, iniciando pela defesa, no 

prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me conclusos na sequência.Acaso o(a) 

recuperando(a) não seja localizado(a), dê-se vista a Defesa e após ao 

Ministério Público.Frise-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, 

poderá informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de 

contratar um, com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

podendo se encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano 

Greve, nº 533, Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 

3241-5149.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 2017.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251768 Nr: 3972-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 17 de janeiro de 2018, às 15h10min.

Autos n°: 251768

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença das partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Claudecir 

Pereira, Gleison Jonny Pereira Martins, Denilson Souza de Oliveira, Joelino 

das Neves Cebalho, e procedido o interrogatório da parte ré. Registre-se 

que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

A testemunha Denilson Souza de Oliveira foi ouvida na presença do 

curador nomeado Rafael de Oliveira Costa Vieira.

As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas.

Dada a palavra ao advogado de defesa, MM. Reitero o pedido de 

revogação de prisão preventiva do réu acostado às fls. 189-217. Termos 

em que pede e espera deferimento.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência das demais testemunhas.

Não havendo qualquer fundamento novo tocante à revogação da prisão 

preventiva do réu, já indeferido às fls. 223-224, mantenho a prisão 

preventiva decretada às fls. 82-84 por seus próprios fundamentos.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Iuri Seror Cuiabano

Advogado

Ivan Marques dos Santos

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253131 Nr: 4802-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do acusado para apresentar as 

derradeiras Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253222 Nr: 4850-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 253222

Vistos etc.

Cuida-se de pedido elaborado pela defesa do recuperando Paulo César 

Lima, requerendo, em síntese, a permissão para laborar em sua 

propriedade rural, situada neste munícipio, aos finais de semana e 

feriados.

Nesse contexto, considerando que o recuperando comprovou ser 

proprietário do imóvel rural mencionado às fls. 59/74, autorizo o apenado a 

laborar na referida propriedade aos finais de semana e feriados, devendo 

se recolher em sua residência entre 20h e 05h

Outrossim, saliento que as demais condições aplicadas em audiência 

admonitória de fls. 51/52, deverão ser cumpridas pelo recuperando em 

sua integralidade, e que eventual descumprimento ensejará regressão de 

regime ao fechado.

Oficiem-se a Unidade Gestora de monitoramento eletrônico, bem como às 

Polícias Militar e Civil acerca da presente decisão.

 Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253222 Nr: 4850-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 253222

 Vistos etc.

Primeiramente, retifique-se a guia de execução penal, conforme pleiteado 

pelo parquet à fl. 44.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

29/11/2017, às 14h00min.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255988 Nr: 31-77.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darian Aparecido Bezerra Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gonçalves Da Silva - 

OAB:24344/0, Janaina Franco Silva - OAB:22.314

 (...)Portanto, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de 

autoria e a prova da materialidade quanto à prática dos delitos, 

HOMOLOGO a prisão em flagrante ora comunicada.Em observância ao 

disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela 

Lei nº 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante 

em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem 

fiança.Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, 

verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação 

da prisão cautela(...)., CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em 

flagrante do autuado DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA. Serve a 

presente decisão como mandado de prisão preventiva.Aguarde-se a 

remessa do respectivo inquérito policial. Após, arquive-se em pasta 

própria. Às providências necessárias. Cumpra-se.”Não havendo óbice na 

utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as 

ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em 

áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada no cartório deste 

Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora de Gabinete II), 

digitei.JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRAJuiz de Direito Fábio Paulo 

Costa Latorraca Promotor de JustiçaJANAINA FRANCO SILVA 

AdvogadaDARIAN APARECIDO BEZERRA SILVACustodiado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 185542 Nr: 996-78.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 185542

 Vistos etc.

Nos termos do art. 116 da Lei nº 7.210/84, designo audiência admonitória 

para o estabelecimento de novas condições para o cumprimento de pena 

do recuperando(a), a ser realizada no dia 15/09/2017, às 08h00min.

Intime-se o(a) recuperando(a) quando da assinatura periódica do(a) 

mesmo(a) em Secretaria, salientando que no dia da mencionada audiência 

deverá trazer cópia de comprovante de endereço atualizado, ainda que 

resida em zona rural.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que o não comparecimento poderá importar 

em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de prisão.

Procedida a intimação do(a) recuperando(a), ciência à Defesa deste e ao 

Ministério Público. Não havendo defensor constituído no processo, 

intime-se a Defensoria Pública para acompanhamento do ato.

No mais, defiro a cota ministerial de fls. 142, retifique-se o cálculo de pena 

após a realização da audiência admonitória.

Na sequência, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de agosto de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227136 Nr: 324-52.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Ferreira Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 227136

Vistos etc.

Considerando a certidão de fl. 340, autorizo a recuperando a se deslocar 

à cidade de Cáceres, exclusivamente para acompanhar seu filho para 

tratamento médico, no dia 13 deste mês, devendo juntar os documentos 

comprobatórios quando do seu retorno.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento eletrônico acerca da 

presente decisão.

Às providências. Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239708 Nr: 2679-98.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225

 PROCESSO/CÓD. Nº 239708

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ALCIONE 

ARAÚJO DA SILVA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.
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Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de agosto de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241105 Nr: 3477-59.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Jesus Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 241105

Vistos, etc.

Nos termos do art. 116 da Lei nº 7.210/84, designo audiência admonitória 

para o estabelecimento de novas condições para o cumprimento de pena 

do recuperando(a), a ser realizada no dia 18/09/2017, às 15h00min.

Intime-se o(a) recuperando(a) quando da assinatura periódica do(a) 

mesmo(a) em Secretaria, salientando que no dia da mencionada audiência 

deverá trazer cópia de comprovante de endereço atualizado, ainda que 

resida em zona rural.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que o não comparecimento poderá importar 

em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de prisão.

Após intimação do(a) recuperando(a), ciência à Defesa deste e ao 

Ministério Público. Não havendo defensor constituído no processo, 

intime-se a Defensoria Pública para acompanhamento do ato.

Outrossim, à míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas 

do cálculo de pena de fl. 43, não se constatando qualquer irregularidade 

no mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o término 

do cumprimento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de agosto de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248796 Nr: 2506-40.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Ramos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 248796

 Vistos, etc.

Em virtude da readequação da pauta, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 27/03/2018, às 14h30min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250791 Nr: 3423-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 325, §1º, inciso I, c/c art. 350 ambos 

do Código de Processo Penal, DISPENSO o custodiado EDNEY DOS 

SANTOS do pagamento da fiança arbitrada.Ressalto que as demais 

medidas cautelares impostas ao acusado permanecem em vigor, quais 

sejam, o comparecimento a todos os atos processuais e policiais a que for 

intimado, bem como proibição de ausentar-se da Comarca por mais de oito 

dias, sem comunicar o Juízo e/ou mudar-se sem atualizar o novo 

endereço, pois necessária para a investigação e/ou instrução, sendo 

afastada apenas a fiança, podendo o segregado responder ao processo 

sem a necessidade de efetuar o recolhimento da mesma. Observe-se que 

as medidas cautelares impostas deverão ser cumpridas, conforme fixadas 

na referida decisão, sob pena de revogação da liberdade provisória e 

decreto da prisão preventiva.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, devendo 

o segregado ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiver preso.Ademais, cumpra-se o remanescente da decisão de 

fl. 43/43-vº, devendo os autos serem remetidos à defensoria pública para 

a apresentação da resposta à acusação.Ciência ao Ministério Público e 

Defensoria Pública.Mirassol D’Oeste/MT, 11 de setembro de 2017.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254273 Nr: 5317-70.2017.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE ADMOESTAÇÃO/VERIFICAÇÃO

Audiência de Admoestação/Verificação

Dia 19 de dezembro de 2017, às 13h.

Autos n°: 254273

 PRESENTES: A Juíza de Direito, o Defensor da parte ré, este e a vítima. 

Ausente o representante do Ministério Público, em que pese intimado via 

contato telefônico.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença das partes 

supra citadas.

 Em seguida foram ouvidas a vítima e o agressor. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) vítima (s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida a MM.ª Juíza proferiu o seguinte:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a vítima asseverou que não teme mais por sua 

integridade física e psicológica, uma vez que o requerido não lhe oferece 

qualquer risco, REVOGO as medidas protetivas anteriormente deferidas 

em favor da ofendida, pelo que determino o arquivamento definitivo do 

feito.

Outrossim, considerando que tramita neste Juízo pedido de busca e 

apreensão c/c tutela de urgência, sob Cód. 254432, em favor da menor 

Ana Júlia dos Anjos Ferreira, filha do casal, determino a extração de cópia 

da presente ata e das mídias anexas ao referido feito, voltando-me 

conclusos imediatamente.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Letícia Pereira da Silva, encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata.

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

Geovani Mendonça de Freitas

Advogado OAB Nº 11.473-B

Admilson Marçal Ferreira

Indiciado

Claudiana Feitosa dos Anjos

Vítima

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78034 Nr: 1479-93.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO SOARES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) ou a devida intimação pessoal (Fazenda Pública), com a 

finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / 

procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que deverá ser 

recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de Guias Online” – 

campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112208 Nr: 7127-49.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaggi Exportação e Importação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Foellmer Rambo, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, José Antonio Tadeu Guilhen - OAB:MT-3103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 33064 Nr: 2706-02.2006.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Heidmann, Marlei Alves Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu da Silva - OAB:6444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. ROGER KLERISSON ROZÃO, para que tome 

ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 

(cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido 

prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 34991 Nr: 1320-97.2007.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, Herta de Oliveira Monteiro - OAB:73787/RS, 

Silmara Ruiz Matsura - OAB:9941-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. Gilberto Borges da Silva, para que tome ciência 

acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) 

dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 37118 Nr: 103-82.2008.811.0086

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. ROGER KLERISSON ROZÃO, para que tome 

ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 

(cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido 

prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 53731 Nr: 1233-68.2012.811.0086

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilvis Klem Ramos - 

OAB:13100/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. LUIZ GUSTAVO FERNANDES, para que tome 

ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 

(cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido 

prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 72514 Nr: 1031-57.2013.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Paula Ballotin, Edur Ballotin, Jhony Kleiton 

Rodrigues de Figueiredo (Menor), Emanoel José Figueiredo da Paixão, 

Cristian Rodrigues da Paixão, Emanoel José Figueiredo da Paixão Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo, Nilzete Lemes Rodrigues da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enelson Alessandro Nonato - 

OAB:12149 mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILZETE LEMES RODRIGUES DA PAIXÃO, 

Cpf: 00288060180, Rg: 1530008-0, brasileiro(a), separado(a) 

judicialmente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros do ausente, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da 

ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para 

habilitarem-se nos presentes autos (Art. 745, § 2º, do CPC/2015).

Resumo da Inicial: ANNA PAULA BALLOTIN, CPF: 06375043131 FILIAÇÃO: 

, BRASILEIRO(A), , ENDEREÇO: ENDEREÇO NÃO INFORMADO, CIDADE: 

NOVA MUTUM-MT, ASSISTIDA POR SEU GENITOR EDUR BALLOTIN, CPF: 

50226029115, RG: 736643 SSP MT FILIAÇÃO: , BRASILEIRO(A), , 

ENDEREÇO: RUA 03 Nº 435, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SORRISO-MT, 

JHONY KLEITON RODRIGUES DE FIGUEIREDO, EMANUEL JOSÉ 

FIGUEIREDO DA PAIXÃO FILHO E CRISTIAN RODRIGUES DA PAIXÃO, 

brasileiros, estudantes, residente e domiciliados nesta Cidade e Comarca 
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de Nova Mutum/MT, à Rua dos Cedros, nº 3355, Residencial das 

Palmeiras, requereram a abertura do presente inventário bem como seu 

processamento até o final da partilha

Despacho/Decisão: Vistos etc I – Indefiro o pedido de nomeação da 

herdeira menor Anna Paula Ballotin, representada por seu genitor, como 

inventariante, ante a existência de herdeiro maior e capaz, o qual prefere 

àquela na ordem para nomeação de inventariante. II - Nomeio inventariante 

o herdeiro CRISTIAN RODRIGUES DA PAIXÃO, que deverá prestar 

compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, de bem e fielmente 

desempenhar o cargo (CPC, Art. 990, parágrafo único). III – Prestado o 

compromisso, apresente o inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, as 

primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado (CPC, 

Art. 993). IV – Vindo as primeiras declarações, CITEM-SE os interessados, 

inclusive a Fazenda Pública Estadual (CPC, Art. 999). Os que sejam 

domiciliados nesta Comarca serão citados na forma do dos Arts. 224 a 

230 do Código de Processo Civil. Por edital, todos os demais. V – 

Concluídas as citações, as partes terão vista dos autos, em cartório e pelo 

prazo comum de 10 (dez) dias, para manifestarem sobre as primeiras 

declarações (CPC, Art. 1.000). VI – Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rita C. Buchmann, 

digitei.

Nova Mutum, 31 de outubro de 2017

Ilse Helena Carletto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76136 Nr: 4713-20.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO, estes autos com a 

finalidade de INFORMAR que foi agendado PARA O DIA 19/02/18, ÀS 

18:40 HORAS, A PERÍCIA MÉDICA DA PARTE REQUERENTE, COM O 

PERITO DO JUÍZO, DR. RODRIGO MUSTAFA DE ALBUQUERQUE, NO 

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA DAS 

ARARAS, S/N, BAIRRO JARDIM II (PRÓXIMO À CRECHE MONTEIRO 

LOBATO).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77358 Nr: 907-40.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Antonio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:14.329 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO, estes autos com a 

finalidade de INFORMAR que foi agendado PARA O DIA 19/02/18, ÀS 

19:00 HORAS, A PERÍCIA MÉDICA DA PARTE REQUERENTE, COM O 

PERITO DO JUÍZO, DR. RODRIGO MUSTAFA DE ALBUQUERQUE, NO 

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA DAS 

ARARAS, S/N, BAIRRO JARDIM II (PRÓXIMO À CRECHE MONTEIRO 

LOBATO).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 81280 Nr: 4190-71.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Arruda Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO LUIS WECKERLIM 

FERNANDES - OAB:MT 18186-A, Everton Diego Giessler - OAB:PR 

74.627, Sergio Henrique Gomes - OAB:35245/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida juntada às fls. 60, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 83570 Nr: 1149-62.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE MEIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) ou a devida intimação pessoal (Fazenda Pública), com a 

finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / 

procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que deverá ser 

recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de Guias Online” – 

campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência” 

(COMPLEMENTAÇÃO DILIGÊNCIA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93148 Nr: 1940-94.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Alexandre Jaensch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da complementação 

da diligência do oficial de justiça (vide certidão de fls. 38), no valor de 

R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), mediante emissão de guia através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito em favor de 

CLAYBER LUIZ SILVA NACHIBAL, nos termos do Provimento nº 007/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 97947 Nr: 5077-84.2016.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 100941 Nr: 773-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deoclécio Luiz Cenedese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MARIA COPETTI - 

OAB:SC/ 7.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47788 Nr: 3212-36.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Sinergia Comércio e Representações Ltda, Erico 

Sontag

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Consatti, Dirce Izé Consatti, Aurora Izé, 

Manoel Ize, Ilário Izé, Solange Aparecida Fabichacki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:12295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Agro Sinergia Comércio e 

Representações LTDA e Érico Sontag em desfavor de Rui Cossetin e 

Outros.

À fl. 143 dos autos, fora tentada a intimação da parte Exequente para 

impulsionamento da demanda, não sendo esta localizada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Registre-se que a atualização do endereço é de competência da parte 

interessada na demanda.

Conforme verificado à fl. 143, tentada a intimação da parte Exequente para 

impulsionar o feito, esta não fora localizada.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Eventuais custas finais pela parte Exequente, incabíveis honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independente de nova intimação.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78651 Nr: 1909-45.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaber Felipe de Quadros Silva, Rosali 

Aparecida de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) ou a devida intimação pessoal (Fazenda Pública), com a 

finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / 

procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que deverá ser 

recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de Guias Online” – 

campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81268 Nr: 4182-94.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Barbosa Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:14.329 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por sua advogada, para se manifestar 

acerca do laudo pericial de fls. 88, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92272 Nr: 1356-27.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdM, LLAdSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diob Hudson da Silva Lima - 

OAB:MT-20476/O, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, Tatiana 

Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos, etc.(...) Desta feita, determino a remessa do presente feito ao 

Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT com atribuição em 

Infância e Juventude, com os mais sinceros elogios, para que dê 

continuidade ao feito, processando e julgando o pedido, sem necessitar da 

prestação das informações das fases processuais que encontram-se os 

autos.Ciência ao Ministério Público.Com o trânsito em julgado da decisão, 

proceda a Secretaria Judicial a remessa dos autos, com as baixas e 

anotações legais.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101568 Nr: 1187-06.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU MOGNON, Ademir Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) ou a devida intimação pessoal (Fazenda Pública), com a 

finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / 

procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que deverá ser 

recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de Guias Online” – 

campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102837 Nr: 2012-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Baggio Máquinas Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Delmar Theves, Helena Souza Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:MT 5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 
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da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Eventual(is) 

diligências pagas mediante depósito NÃO PODERÃO SER UTILIZADAS e 

serão devolvidas ao depositante mediante requerimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104249 Nr: 2885-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF Administradora de Consórcios Nacional Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CAMILO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.238 da CNGC, PROMOVO 

A SUSPENSÃO dos presentes autos pelo período de 120 (cento e vinte 

dias) a contar de 21/08/2017, tendo em vista o requerimento de fls. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109588 Nr: 5747-88.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EV, RAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Gonçales Santos - 

OAB:MT 21.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por Eduarda Viana, 

neste ato representada por Roziane Aparecida Viana, em desfavor de 

Sidnei Luiz Langer.

 Vislumbra-se que pretende a parte Exequente o recebimento de alimentos 

em atraso referente aos meses de fevereiro, junho e agosto/2017 

(demonstrativo de fls. 07).

 Contudo, requer às fls. 09, dentre outros pedidos, a intimação do 

executado para efetuar o pagamento da dívida sob pena de prisão cível.

 Ocorre que o art. 528, § 7o, CPC, dispõe o seguinte:

 O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

Dadas tais considerações, e tendo em vista a pretensão de recebimento 

de prestações que superam os três meses anteriores ao ajuizamento da 

ação, intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), para fins 

de readequar o pedido ao rito admitido no caso em tela.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43687 Nr: 3122-62.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanete Correa de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto online por meio do sistema Bacenjud (fl. 105), 

uma vez que este somente é possível se demonstrado pelo exequente que 

esgotou todos os meios de localização da executada, o que não restou 

configurado.

Nesse sentido segue o seguinte julgado:

"Execução. Arresto on line. Esgotamento dos meios existentes.

1 - Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso 

demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a 

agravada.

2- Esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço 

ou os bens passíveis de penhora, cabível o arresto on line.

3 - Agravo provido.Processo". ( AGI 201500200665, Relator(a): JAIR 

SOAES, Julgamento: 29/02015, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, 

Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2015 . Pág270).”

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer aos autos o endereço atualizado da parte executada, a fim de 

que seja procedida a citação.

Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99363 Nr: 5931-78.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurora Jesus da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros Gerais S/A., Adminstradora 

de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ines Pereira da Cruz - 

OAB:19879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça a parte autora.

Citem-se as requeridas no endereço constante da inicial para, querendo, 

contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando-se a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Tendo em vista que a parte autora não se manifestou acerca de interesse 

na audiência de conciliação preliminar, bem como ante a escassez de 

mediadores no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo 

de designar audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem 

do prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Após, caso na contestação seja alegado pelas requeridas qualquer das 

matérias enumeradas no artigo 337 do CPC, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe 

permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC.

Em seguida, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36653 Nr: 3071-22.2007.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Barbosa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:14.329 MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique ciente da certidão de fls. 165, requerendo o que entender 
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de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38259 Nr: 1284-21.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Lito da Silva Daltro - 

OAB:2208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA apresentada por FEDERAÇÃO 

SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO – FESSP/MT 

em face de MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, processando-se nos moldes do 

art. 509, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

aos autos pareceres ou documentos elucidativos, conforme artigo 510 do 

Novo Código de Processo Civil, iniciando-se a contagem do prazo para 

apresentação dos citados documentos nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Em seguida, retornem os autos conclusos para nomeação de perito.

 Por fim, retifique-se o procedimento na capa dos autos, para fazer 

constar como “Liquidação de Sentença”.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104521 Nr: 3006-75.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza Soares Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:14330/MT, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:14381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o valor da causa encontra-se em 

dissonância com o proveito econômico pretendido pelo autor, sendo que, 

no caso dos autos, entendo que deverá ser a soma de 12 (doze) 

prestações mensais no valor pretendido pelo autor, por interpretação 

analógica ao artigo 292, inciso III, do Código de Processo Civil.

Desse modo, intime-se a parte autora para proceder à retificação do valor 

da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107361 Nr: 4648-83.2017.811.0086

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Jerônimo Zarpellon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Philippsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19773/O, VANIA DOS SANTOS - OAB:11332

 Vistos.

RECEBO a emenda a inicial apresentada às fls. 107/115, eis que da análise 

perfunctória, presentes os requisitos.

 Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia 16/03/2018 às 14hrs00min, a qual será realizada no 

centro judiciário de solução de conflitos - CEJUSC.

 Intimem-se as partes para comparecerem a audiência preliminar de 

conciliação, acompanhadas de advogado.

 De acordo com o artigo 308, § 4º, do Código de Processo Civil, não 

havendo composição amigável, iniciar-se-á o prazo da contestação, a ser 

contado na forma do artigo 335 do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39701 Nr: 2781-70.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 11.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face GILMAR MARIANO DA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

À fl. 110, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento 

do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 110), é de rigor a extinção 

do feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do 

requerido, ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 110 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN.

Custas pelo requerente nos termos do artigo 90 do Código de Processo 

Civil.

 Sem honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44192 Nr: 3578-12.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Nepomuceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique ciente da certidão de fls. 82, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88892 Nr: 4329-86.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tabatinga Ltda, Agroverde Agronegócios 

e Logística Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basf S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, 

Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Hecher da Silva - 

OAB:SP 183.113, Paulo Henrique dos Santos Lucon - OAB:SP 

103.560

 Vistos.

Ante o requerimento de fl.63 nos autos em apenso (90951), designo 

audiência de conciliação para o dia 28/02/2018 às 13:30.
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Intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem a referida 

audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106808 Nr: 4344-84.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leda Glória Costa Marques Varela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA apresentada por LEDA GLÓRIA 

COSTA MARQUES VARELA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA - 

ME, processando-se nos moldes do art. 509, inciso II do NCPC.

Intime-se a executada para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 511 do NCPC, iniciando-se a contagem do 

prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Após, caso na contestação seja alegado pela ré qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337 do CPC, intime-se a autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo lhe 

permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC.

Por fim, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que retifique a 

capa destes, visto que deve constar no polo ativo da ação exequente e no 

polo passivo executada e não requerente e requerida.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107765 Nr: 4826-32.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONICS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Dauwe - 

OAB:SC-15.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Cite-se a requerido no endereço constante da inicial para, querendo, 

contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando-se a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Tendo em vista que a autora não se manifestou acerca de interesse na 

audiência de conciliação preliminar, bem como ante a escassez de 

mediadores no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo 

de designar audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem 

do prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Após, caso na contestação seja alegado pela ré qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337 do CPC, intime-se a autora para apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a 

produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC.

 Em seguida, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108886 Nr: 5411-84.2017.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCSdC, LdSS, EBSC, DSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que a primeira vista se mostra de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

Oficie-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que informe possível ativo 

financeiro de PIS/FGTS em nome do requerido Gilberto José de Campos.

Com a vinda das informações, dê-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público.

Após, retornem os autos conclusos.

Processe-se o presente feito em segredo de justiça (artigo 189, II, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110370 Nr: 6132-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veraldo Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - OAB:PR/74.074, 

Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo Victor Krutsch 

Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face de VERALDO 

CASTRO, todos qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/15.

Pois bem.

RECEBO a inicial porque de acordo com os requisitos do artigo 798 do 

Código de Processo Civil.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 1.681,81 (um mil, seiscentos e oitenta e um reais e 

oitenta e um centavos).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo executado no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do artigo 827, § 1º, do Código de Processo Civil.

Indefiro o requerimento de inclusão do nome do executado nos órgãos de 

proteção ao crédito, visto que o mencionado no artigo 782, § 3º, do Código 

de Processo Civil dispõe sobre execução definitiva de título judicial e não 

sobre título extrajudicial, o que é o caso dos autos. Vejamos:

 “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos 

executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título 

judicial.”

Cite-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110397 Nr: 6146-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICHEM DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz 

Kayser, CASSIANO RICARDO BOTELHO LIMA SERAGUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:SP 198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:9.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA proposta por 

AGRICHEM DO BRASIL S/A em face de KAYSER E SERAGUCI LTDA, 

ANDERSON LUIZ KAYSER e CASSIANO RICARDO BOTELHO LIMA 

SERAGUCI, ambos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, nota-se que a presente inicial está em 
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conformidade com o que determina o artigo 798 do Código de Processo 

Civil, razão pela qual a RECEBO.

Citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Não noticiado o pagamento no prazo determinado, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando os executados na mesma oportunidade, nos 

termos do artigo 829, § 1º, do Código de Processo Civil.

Não encontrado os devedores, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no artigo 830, § 1º, do Código de Processo Civil.

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelos executados no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do artigo 827, § 1º, do Código de Processo Civil.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40396 Nr: 3372-32.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Cardoso dos Santos, Maria Cardoso dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:MT 10.361, Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:14.329 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52524 Nr: 78-30.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronica Faccio (empresa individual), Luis Felipe 

Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Intimem-se os exequentes para que se manifestem quanto ao petitório de 

fls.121/122, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 218, § 3°, 

do CPC.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70972 Nr: 3490-66.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Freitas Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BBA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por LUIZ 

FELIPE LAMMEL em face de BANCO ITAÚ BBA S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 À fl. 105-v, a parte exequente informou a quitação integral do débito, 

motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75515 Nr: 4071-47.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dluvas - Industria Equipamentos de Segurança Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Luiz Silva - ME, Alcides Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:15320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por DLUVAS – 

INDUSTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA em face de ADRIANO 

LUIZ SILVA – ME e ALCIDES LUIZ DA SILVA, processando-se nos moldes 

do art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, pelos qual 

requer o pagamento do valor fixado na sentença de fls. 78/81.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76696 Nr: 309-86.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - Administradora de Consórcios Nacional Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renatha Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Santoni Filho - 

OAB:217.967 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de BUSCA E APREENSÃO apresentado por CNF- 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA em face de 

RENATHA BARBIERI, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

 Às fls.37/39, as partes peticionaram nos autos informando o acordo entre 

elas pactuado, requerendo sua homologação e a suspensão do processo 

até a quitação integral da dívida.

À fl. 48, o acordo foi homologado e determinada a suspensão do 

processo.

À fl. 53, o requerente informou a quitação integral do débito, motivo pelo 

qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Custas e taxas processuais, bem como honorários sucumbenciais na 
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forma do acordo.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN.

Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78186 Nr: 1592-47.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMERALDO MANOEL ESPIRITO SANTO, Leandro 

Westphalen Michel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymore Crédito Financeiro e Investimento S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT 12.880, João Luiz Cintra Silveira - OAB:

 Vistos.

Intimem-se os exequentes para que se manifestem quanto ao petitório de 

fls.84/85, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 218, § 3°, do 

CPC.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83264 Nr: 965-09.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - 

OAB:10066-B/MT, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 

18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por FRANCISCO 

ALVES DE SOUZA e THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI em face de 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, processando-se nos moldes do 

art. 523, 524, inciso VII e 525 do NCPC, pelo qual requer o pagamento do 

valor fixado na sentença colacionada aos autos.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao Executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Decorrido o prazo ao Executado, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Retifique-se na capa dos autos a alteração do procedimento e a inclusão 

da exequente Thamires Hohenberger Mafissoni no polo ativo da ação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86797 Nr: 2967-49.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Antonio Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

proposta por RICARDO ANTONIO VIEIRA em face de BANCO CIFRA S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 119/120, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação do feito, bem como sua extinção após o 

cumprimento integral do débito.

À fl.121, a parte requerida carreou aos autos comprovante de pagamento, 

pugnando assim pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 119/120, bem como o comprovante 

de pagamento carreado à fl.121, e por ser expressão de vontade das 

partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas e taxas processuais remanescentes, bem como honorários 

advocatícios na forma do acordo.

Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95441 Nr: 3333-54.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Hoepers

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Industrial Capital S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Stephany Mary Ferreira 

Regis da Silva - OAB:PR 53612

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta pelo EGON HOEPERS em face de BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S/A, ambos qualificadas nos autos em epígrafe.

À fl. 145, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 145, e por ser expressão de vontade 

das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários na forma do acordo.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da presente sentença, arquivando-se os autos com a devida baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101118 Nr: 874-45.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ML, PFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Karasiaki - OAB:MT 

16837, RAFAELA KARASIAKI - OAB:19766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Jose Cossetin - 

OAB:8982MT

 Vistos.

Trata-se AÇÃO DE GUARDA, EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS E 

PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA ajuizada pelos requerentes POLIANA 

FERREIRA LABRES e seu genitor MÁRCIO LABRES, em face de ALCELIR 
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DE FÁTIMA FERREIRA, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Às fls.43/44, as partes entabularam acordo em audiência de conciliação 

realizada no CEJUSC.

À fl.51, o representante do Ministério Público se manifestou favorável à 

homologação do acordo.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 43/44, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Considerando que as partes não dispuseram no acordo em relação aos 

horários advocatícios, estes serão divididos igualmente, nos termos do 

artigo 90, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes.

Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102896 Nr: 2050-59.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO RIBEIRO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:MT/14176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face ARMANDO RIBEIRO 

DE SOUZA FILHO, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

À fl. 25, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 25), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 25 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN.

Custas pelo requerente nos termos do artigo 90 do Código de Processo 

Civil.

 Sem honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103376 Nr: 2356-28.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoela Maria Auxiliadora de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LOTE FÁCIL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em face de MANOELA MARIA 

AUXILIADORA DE ALMEIDA, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

Às fls.284/286, a parte requerente informou o desinteresse no 

prosseguimento do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fls. 284/286), é de rigor a 

extinção do feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância da 

requerida, ao passo que não citada no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido às fl. 284/286 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual 

Civil.

Indefiro pedido de recolhimento de 1/6 do valor das custas sobre o valor 

dado à causa.

Custas e taxas processuais, em sua integralidade, pela parte requerente, 

nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105155 Nr: 3384-31.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI PAULO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de CLAUDINEI PAULO FERREIRA, 

ambos qualificados nos autos.

Às fls. 23, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento 

do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 23), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 23 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105784 Nr: 3733-34.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Martinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em face de PAULO 

ROBERTO MARTINAZZO, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 24, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento 

do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 24), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do Requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 24 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

em seguida, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108441 Nr: 5181-42.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Santa Agro S.A., CRATEUS 

ALGODOEIRA SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Barros de Macedo - 

OAB:7667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos 

pela requerente FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em face 

de suposto erro material contido na decisão de fls. 670/675.

Assim, determino seja procedida intimação das embargadas para que 

apresentem as contrarrazões de embargos de declaração no prazo legal, 

em virtude de que o conteúdo dos embargos apresenta caráter 

modificativo da decisão que poderá lhe trazer prejuízos, conforme artigo 

1023, § 2°, do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias.

Após a apresentação das contrarrazões pelas embargadas, tornem os 

autos conclusos para decisão.

Proceda-se a solicitação do mandado de inspeção devidamente cumprido 

à Central de Mandados e realize a sua juntada aos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108677 Nr: 5317-39.2017.811.0086

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Andre Neumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA. – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou cópia da 

certidão de trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil 

Pública. Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos 

dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

trazendo aos autos cópia da certidão de trânsito em julgado da sentença, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79618 Nr: 2746-03.2014.811.0086

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Luiz Langaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:11012-MT, Diego Lucas Gasques - OAB:, Marcelo Leandro M. 

Rosada - OAB:, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044, 

Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

recolhimento das custas para distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos e/ou sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105010 Nr: 3296-90.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BTG Pactual S.A., Patria Credit Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial, Bny Mellon Serviços 

Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Alves de Freitas, Beatriz Alves de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Lucas Pascoal Bevilacqua 

- OAB:SP/357.630, Marcelo Lamego Carpenter - OAB:SP 346.434-A, 

Marco Aurélio de Almeida Alves - OAB:SP/284.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No tocante aos embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, consistem num instrumento processual que pode 

ser utilizado pela parte interessada quanto esta detectar algum ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, ou até mesmo por erro material existente 

na decisão, sendo esta entendida em sentido amplo. Vejamos: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento.”Contudo, no presente caso verifica-se a inexistência da 

citada omissão na decisão atacada, uma vez que referido inconformismo é 

matéria a ser discutida em sede recursal, tendo os presentes embargos 

nítido caráter infringente. Como é cediço, os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, na decisão proferida pelo magistrado. No 

entanto, tal modalidade recursal revela-se incabível quando a parte 

recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-la com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada. Neste sentido: [...] Ante o exposto, 

REJEITO IN TOTUM os presentes embargos declaratórios opostos às fls. 

437/440, mantendo a decisão incólume em seus termos, por seus próprios 

fundamentos. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108943 Nr: 5436-97.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVAN DE OLIVEIRA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por KIRTON BANK 

S/A – BANCO MULTIPLO em face de DALVAN DE OLIVEIRA SILVA, ambos 

qualificados nos autos.

Às fls. 27, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento 

do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 27), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 27 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010090-93.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEMAR DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO)

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIAO TELECOM S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA KUSTER ANDRIATA OAB - MT0015998S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXECUTADO: CIAO TELECOM S/A 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Dados do Processo: Processo: 

8010090-93.2014.8.11.0086 Valor causa: R$ 28.960,00 Espécie/Assunto: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Audiência: EXEQUENTE: ILDEMAR DA 

SILVA PEREIRA Advogados do(a) EXEQUENTE: BRUNO CASAGRANDE E 

SILVA - MT0008535A, ROGER KLERISSON ROZAO - MT0014571A Nome: 

ILDEMAR DA SILVA PEREIRA Endereço: Rua DAS PRIMOLAS, 1929 N, 

RESIDENCIAL DAS ACACIAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

EXECUTADO: CIAO TELECOM S/A Advogado do(a) EXECUTADO: PAULA 

KUSTER ANDRIATA - MT0015998S Nome: CIAO TELECOM S/A Endereço: 

Avenida NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451, SALAS 1812 E 

1815, ENSEADA DO SUA, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 Nos termos da 

legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para que efetue o CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por 

cento), conforme Art. 523, §1º do NCPC. DECISÃO/DESPACHO: Em anexo. 

Nova Mutum - MT, 22 de janeiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-91.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMARA SEBASTIANA DA CRUZ MORALECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010407-91.2014.8.11.0086 REQUERENTE: CLAUDIMARA SEBASTIANA 

DA CRUZ MORALECO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. Em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-91.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMARA SEBASTIANA DA CRUZ MORALECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010407-91.2014.8.11.0086 Valor causa: R$ 28.960,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: CLAUDIMARA SEBASTIANA DA CRUZ MORALECO 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGER KLERISSON ROZAO - 

MT0014571A Nome: CLAUDIMARA SEBASTIANA DA CRUZ MORALECO 

Endereço: Rua DAS BROMÉLIAS, 1654W, JD. DOS IPÊS, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado 

do(a) REQUERIDO: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

MT0013431A-A Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Avenida DOS 

UIRAPURUS, 213-W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nos 

termos da legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 22 de janeiro de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-24.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA BERTHOLINI AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT0007023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VGL VIAGOGO THE TICKET MARKETPLACE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELA CAMPOS VIDIGAL TAKAHASHI DE SIQUEIRA OAB - SP348742 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CLELIA BERTHOLINI AGUILAR 

Dados do Processo: Processo: 1000150-24.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 36.383,18 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

11/07/2017 Hora: 15:20 REQUERENTE: CLELIA BERTHOLINI AGUILAR 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO RAFAEL BUSS - MT0007023A 
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Nome: CLELIA BERTHOLINI AGUILAR Endereço: rua das sucupiras, 394n, 

n, jardim orquideas, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

VGL VIAGOGO THE TICKET MARKETPLACE Advogado do(a) REQUERIDO: 

ISABELA CAMPOS VIDIGAL TAKAHASHI DE SIQUEIRA - SP348742 Nome: 

VGL VIAGOGO THE TICKET MARKETPLACE Endereço: RUA JARDIM 

BOTÂNICO, 600, -SALA 507, JARDIM BOTÂNICO, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 22461-000 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da petição juntando comprovante 

de pagamento, para que requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 22 de janeiro de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010693-98.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MASSON DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: RODRIGO MASSON DE MELLO 

Dados do Processo: Processo: 8010693-98.2016.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 20.341,16 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: RODRIGO MASSON DE MELLO 

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - 

MT0007262A Nome: RODRIGO MASSON DE MELLO Endereço: Rua DAS 

NOGUEIRAS, 3128, N, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 REQUERIDO: NOVA PONTOCOM COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: LETICIA AZEVEDO BRAZ 

- RJ0208791A Nome: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Endereço: Avenida BRASIL, 43.609, LOTE 1-PAL 47470, PARTE A, 

CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 23078-002 Nos termos da 

legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria acerca da petição juntando comprovante de pagamento, para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 22 de janeiro de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 52224 Nr: 3239-82.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Lourenço de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 73508 Nr: 2027-55.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 87168 Nr: 3203-98.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar da Paz Santos, Hilario Renner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 94364 Nr: 2652-84.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Francisco Xavier, José Alves 

Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:, Everton Vanni Catunda - OAB:MT 7372

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102242 Nr: 6043-47.2016.811.0086

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Konzen - OAB:MT 

22.394, Cleusa Teresinha Haubert - OAB:MT 19.234

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103143 Nr: 2214-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Nunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25483 Nr: 227-41.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Sartoretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos em correição.

Intime-se o peticionário de fls. 207, para que esclareça se pretende a 

restituição da arma, hipótese que o pedido deve ser instruído com o seu 

registro atualizado, ou se requer apenas o cancelamento do registro, o 

que pode ocorrer com o encaminhamento da arma para o Comando do 

Exército para doação ou destruição.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 42856 Nr: 2995-27.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 46633 Nr: 2054-43.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heberson Lima Cordeiro da Silva, Alexandro 

Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 52628 Nr: 170-08.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenil Lara da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 53258 Nr: 768-59.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eclair Pedroza Manoel Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 83973 Nr: 1382-59.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:16012/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 91084 Nr: 612-32.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro do Nascimento, Helinio João do 

Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 96515 Nr: 4097-40.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mendes da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 51881 Nr: 2899-41.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVdS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos em correição.

Considerando que esta magistrada encontra-se cumulando as três varas 

desta comarca, bem como, a necessidade de readequação de pauta, 

redesigno audiência outrora aprazada para o dia 28/05/2018, às 

14h30min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 51886 Nr: 2904-63.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Fraga Lima Gomes, David Ribeiro 

Junior, Jose Vinicius Soares Cabral ("vini"), Jairo Silvestre de Oliveira, 

Adonio Henrique da Silva, Jackson Espindola Barros, Ronivan Rondon, 

Ovídio Teófilo de Amorim, David Ribeiro
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 52184 Nr: 3200-85.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Souza de Avelar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Felicio Garcia - 

OAB:7297/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 72634 Nr: 1153-70.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Mauro Mazzuchetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando que esta magistrada encontra-se cumulando as três varas 

desta comarca, bem como, a necessidade de readequação de pauta, 

redesigno audiência outrora aprazada para o dia 28/05/2018, às 

14h00min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 72944 Nr: 1470-68.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Andreola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7023-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Cumpra-se in totum a decisão anterior de fls. 90/91, devendo após 

certificar acerca do trânsito em julgado, remeter os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 73115 Nr: 1635-18.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Anezio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 75386 Nr: 3941-57.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Benites Aguayo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81454 Nr: 4310-17.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Souza Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Levi Moroz - OAB:MT 6.402

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88581 Nr: 4155-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Soterio de Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Salomão Carvalho 

Matos - OAB:MA 8.807, Kecyo Nattan Viana Barbosa - OAB:MA 

14.277

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que o réu foi devidamente citado e a 

resposta à acusação por advogado (fl.54) colacionada aos autos não traz 

elementos capazes de modificar, por ora, o entendimento esposado 

quando do recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que dêem azo à absolvição 

sumária dos acusados, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade do agente.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 06/06/2018, às 16h00min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como os réus, seus defensores constituídos e 

o Ministério Público da data aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88801 Nr: 4277-90.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Junior Kemmeich Didone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:16012/MT

 Vistos em correição.

Considerando que esta magistrada encontra-se cumulando as três varas 

desta comarca, bem como, a necessidade de readequação de pauta, 

redesigno audiência outrora aprazada para o dia 20/06/2018, às 

14h30min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92862 Nr: 1781-54.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antoniel de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:16012/MT

 Vistos em correição.

Considerando que esta magistrada encontra-se cumulando as três varas 

desta comarca, bem como, a necessidade de readequação de pauta, 

redesigno audiência outrora aprazada para o dia 28/05/2018, às 

16h30min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92910 Nr: 1803-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS, JJMdR, JRdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para apresente a Defesa Prévia por 

escrito, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 93343 Nr: 2065-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Daniel Renner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 94745 Nr: 2900-50.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Benedito dos Santos, Elisson Enrique 

de Souza Cerecetto, Lucivalda Tavares da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Defiro os pedidos das partes, devendo-se cumprir in totum a decisão de 

fl. 163.

Após, abram-se vistas dos autos as partes, iniciando-se pelo Ministério 

Público para querer o que entender de direito.

Em seguida, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102246 Nr: 7552-81.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudimar Lopes de Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisela Karina Testoni - 

OAB:SC 25.431

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112445 Nr: 7252-17.2017.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gustavo Almeida Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Vistos.

Realizada a audiência de custódia, verifico que os requisitos e 

fundamentos para decretação da prisão preventiva em face do autuado 

encontram-se bem delineados na decisão que homologou o auto de prisão 

em flagrante convertendo-a em preventiva, não havendo qualquer 

alteração fático-jurídica capaz de justificar a revisão do entendimento 

judicial exarado anteriormente.

A gravidade concreta da conduta notadamente a grande quantidade de 

entorpecentes apreendidos recomenda a manutenção da prisão como 

forma de garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração criminosa, 

sendo certo que conforme entendimento jurisprudencial pacifico, os 

predicados pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação 

da prisão preventiva quando presentes os fundamentos que a autorizem, 

como ocorre no caso dos autos.

Isto posto, mantenho a prisão preventiva já decretada em desfavor do 

autuado.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25493 Nr: 274-15.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Ferreira Sojo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MACHADO 

CUSTODIO - OAB:6435

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 46961 Nr: 2385-25.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinei Dias, Valdieri dos Santos Casarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele de Melo Baise Barth 

- OAB:11.277-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 48175 Nr: 3598-66.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberton Xavier de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando que o recuperando encontra-se preso em Sorriso/MT, 
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conforme ofício de fl. 422 e no presente feito encontra-se em regime 

semiaberto, DETERMINO A REMESSA deste feito à Vara Especializada em 

Execução Penal da Comarca de Sorriso/MT, para que proceda à 

fiscalização do cumprimento da pena.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Intime-se o recuperando.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 50698 Nr: 1751-92.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Salete Lemes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Pereira da Silva 

- OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Vistos em correição.

 Ante o teor da certidão de fl. 136, proceda-se a intimação por edital da 

acusada acerca da sentença de fls. 122/126, nos termos da lei (art. 392, 

inciso VI, do CPP).

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 71423 Nr: 3958-30.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Jesuíno de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:MT 15.481

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fl. 69, proceda-se a intimação por edital do 

acusado acerca da sentença de fls. 60/65, nos termos da lei (art. 392, 

inciso VI, do CPP).

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 72265 Nr: 770-92.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 72398 Nr: 912-96.2013.811.0086

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 73504 Nr: 2023-18.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Gomes Baldez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia do Carmo Ribeiro - 

OAB:16.460, Andre Maciel Lins Pastl - OAB:RS 82.261

 Vistos em correição.

Vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar quanto ao 

pedido de fls. 76/78.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74583 Nr: 3113-61.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Martinelli Taborda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Ferreira 

Pinho - OAB:MT 19.182-A, Rondinelli Roberto da Costa Urias - 

OAB:MT 8.016

 Vistos em correição.

Considerando que esta magistrada encontra-se cumulando as três varas 

desta comarca, bem como, a necessidade de readequação de pauta, 

redesigno audiência outrora aprazada para o dia 30/05/2018, às 

14h00min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74693 Nr: 3222-75.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Lorenci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victório Hauagge - OAB:PR 

16.378, Vinicius Elias Hauagge - OAB:PR 24.698

 Vistos em correição.

Considerando que foram encartadas aos autos as oitivas das 

testemunhas (fls. 213/217 e 228/229), bem como o interrogatório (fls. 

198/200), abram-se vistas dos autos ao Ministério Público e, em seguida, à 

Defesa para oferecimento das alegações finais no prazo legal.

Após, voltem conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 76458 Nr: 88-06.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77660 Nr: 1172-42.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thaina Angelica Feitosa de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Levi Moroz - OAB:MT 6.402

 Vistos em correição.

Processo em ordem.
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Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 80873 Nr: 3933-46.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eriel Machado Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Gomes de Almeida 

Neto - OAB:MT0018314, João Ricardo Sartori dos Santos - OAB:MT 

17714

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fl. 69, proceda-se a intimação por edital do 

acusado acerca da sentença de fls. 60/65, nos termos da lei (art. 392, 

inciso VI, do CPP).

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81011 Nr: 4019-17.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQB(, CBM(, RSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81578 Nr: 4374-27.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Balduino dos Santos, Adriana da Silva 

Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690

 Vistos em correição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo a apelação 

apresentada pela acusada Adriana da Silva Guedes nos efeitos devolutivo 

e suspensivo, nos termos do art. 597 do CPP, contudo, deixou de 

apresentar as razões do recurso.

 Desta feita, abra-se vistas dos autos a Defesa para que apresente as 

razões recursais, bem como apresente contrarrazões do recurso 

interposto à fl. 163, no prazo legal.

Em seguida, ao Ministério Público e a defesa do réu Nivaldo Balduíno dos 

Santos para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 85637 Nr: 4833-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilon Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jofran Silva Lucas - OAB:MA 

9.365

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86458 Nr: 2797-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joseli Castelan dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:MT 11.811

 Vistos em correição.

Considerando a certidão de fls. 155-vº, proceda-se a nova intimação dos 

patronos do acusado para que apresentem alegações no prazo de cinco 

dias, sob pena de incorrerem na multa prevista pelo artigo 265 do CPP,que 

arbitro desde logo em 10 (dez) salários mínimos.

Caso transcorra novamente in albis o prazo, sem prejuízo da multa já 

imposta, intime-se pessoalmente o réu para constituir novo patrono nos 

autos no prazo de 10(dez) dias, devendo ser advertido que caso 

permaneça inerte sua defesa será exercida pela Defensoria Pública, 

remetendo-se nesse caso os autos à Defensoria, para o exercício do 

múnus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 87989 Nr: 3718-36.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Prado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ranielly Gonçalina Leite - 

OAB:14433

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89161 Nr: 4485-74.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos em correição. Como não foram arguidas preliminares e por 

verificar que não estão presentes circunstâncias que ensejam a 

absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e incisos do 

Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões de ordem 

material ou processual que possam impedir o processamento do feito, 

impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução 

processual.Assim, designo o dia 31 de janeiro de 2018, às 13h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.Intimem-se o acusado e 

as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a comparecer no ato, 

expedindo-se carta precatória para que testemunhas que por ventura não 

residam nesta comarca sejam ouvidas perante o juízo do local onde 

estiverem. Em tempo, passo à análise do pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pela defesa do acusado. (...) Com essas 

considerações, entendo que não exige reparo a decisão que decretou a 

segregação provisória do indiciado e, por essa razão, em consonância 

com o parecer ministerial, MANTENHO a prisão preventiva de Geovane 

Rodrigues da Silva. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89161 Nr: 4485-74.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 
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13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 94647 Nr: 2824-26.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton de Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de executivo de pena de Cleiton de Souza Miranda, qualificado 

nos autos, condenado pela prática de crime previsto no artigo 180, caput, 

do Código Penal, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão e 20 

dias-multa.

 À fl. 99, o Ministério Público requereu a extinção da execução, pelo 

cumprimento integral da pena infligida ao recuperando.

É o breve relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifico, realmente, que o apenado cumpriu a pena 

restritiva de direitos que lhe foi imposta, embora não tenha recolhido os 

valores da pena de multa pela qual também foi condenado.

Todavia, em que pese não cumprida a pena de multa, não vislumbro óbice 

à extinção da punibilidade, visto que, à ausência de recolhimento de tais 

valores, estes devem ser executados por procedimento distinto, por meio 

da Procuradoria da Fazenda Estadual, através da emissão da certidão de 

débito.

Ante o posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recuperando, Cleiton de 

Souza Miranda, devidamente qualificado nos autos, em relação aos fatos 

que lhe foram imputados neste feito.

Quanto à pena de multa, proceda-se à sua atualização, e, após, intime-se 

o recuperando para que efetue o recolhimento, no prazo de 15 dias, sob 

pena de emissão de certidão de débito para posterior inscrição na Dívida 

Ativa.

 Caso permaneça silente, expeça-se certidão de débito, remetendo-a à 

Fazenda Pública Estadual para que tome as providências necessárias.

Transitado em Julgado, arquivem-se, com as baixas de estilo e 

comunicações de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101767 Nr: 1326-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan de Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O, Nestor Finoto Ribeiro - OAB:21493/MT

 Vistos em correição.

 Considerando que transcorreu in albis o prazo para a apresentação da 

resposta à acusação, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o 

exercício de seu múnus.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105982 Nr: 3841-63.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Eugenio Joly, Raimundo Walter Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a conclusão da fase instrutória, vistas ao Ministério Público 

para que apresente alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, e após, 

vistas à Defesa, para mesma finalidade e em igual prazo.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108392 Nr: 5152-89.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdN, TRFdSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:, João Ricardo Sartori dos Santos - OAB:MT 

17714

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para apresentar as alegações finais, no 

prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112495 Nr: 7296-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiones da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:74.539/PR

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para apresentar defesa prévia por 

escrito, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112545 Nr: 7328-41.2017.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Lucas dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 .Com essas considerações, entendo que não exige reparo a decisão que 

decretou a segregação provisória do indiciado e, por essa razão, em 

consonância com o parecer ministerial, MANTENHO a prisão preventiva de 

Everson Lucas dos Santos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98302 Nr: 7529-61.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELONSO DO VALE DONDO, CATHYA SELENE DE 

OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO VIEIRA PINTO, ERONDINA MARIANA 

CARVALHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 142.731.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 
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dia 15/02/2018, às 08h30min (MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 19/01/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 3345 Nr: 39-57.1995.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO & SILVA LTDA- ME, DIVINO ANTÔNIO DE 

ARAÚJO, ESPOLIO DE MARDOQUEU MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA ARAUJO DE LIMA - 

OAB:25.224-GO

 INTIMAÇÃO do advogado do autor para retirar a Carta Precatória em 

cartório para o seu devido cumprimento

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32278 Nr: 2774-72.2009.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHENIA MARTINS PINTO, CARLOS ALBERTO MARTINS 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT, RAFAEL PEREIRA FONTES - OAB:35984/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT

 Intimação dos advogados do requerido para que no prazo de 10(dez) 

dias, informe nos autos, número de conta agência e cnpj do interessado 

para que seja feita a transferência do nemerário bloqueado nos autos 

supra.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63885 Nr: 2624-52.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVID SILVA OLIVEIRA, Cpf: 

03707390195, Rg: 22086480, Filiação: Eliana Gama da Silva e Miguel 

Volmir Deoliveira, data de nascimento: 12/03/1991, brasileiro(a), natural de 

Canarana-MT, solteiro(a), metalurgico, Telefone (66) 9608-6604. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em 

face do réu DAVID SILVA OLIVEIRA, já qualificado, com incurso nas 

sanções dos arts. 147 e 129, §9°, ambos do Código Penal, com as 

implicações da Lei Federal n° 11.340/2006. Analisando os autos, em juízo 

introdutório, verifico que estão preenchidos os requisitos indispensáveis 

para a formalização da denúncia, bem como presentes as condições 

gerais e específicas da ação penal. Com efeito, há nos autos prova da 

materialidade do crime imputado ao acusado, assim como indício suficiente 

de que foi ele o autor do delito, inexistindo qualquer razão de rejeição da 

denúncia (artigo 395 do Código de Processo Penal). Como nesta fase é 

defeso a autoridade judiciária enraizar na análise da matéria, sob pena de 

correr o risco da decisão se direcionar ao mérito da causa e incorrer em 

tumulto do devido processo legal, resolvo receber a denúncia ofertada 

contra o acusado, dando-o como incurso nos artigos nela mencionados. 

Isto posto, RECEBO a denúncia ofertada contra o acusado, como incursos 

nas sanções nela descritas. Cite-se o denunciado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminar (es) e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documento (s) e justificação (ões), especificar a (s) prova (s) 

pretendida (s) e arrolar testemunha (s), até o máximo legal (08 - oito, art. 

401, CPP - Rito Ordinário; e 05 - cinco, art. 532, CPP - Rito Sumário) 

qualificando-a(s) e requerendo sua intimação, quando necessário (artigos 

396 e 396-A do Código de Processo Penal). Não apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, será 

nomeado defensor para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias. O Oficial 

de Justiça deverá, por ocasião do cumprimento do mandado de citação, 

indagar do réu se o mesmo possui advogado (a) constituído (a) (s) ou 

condições de constituir procurador (a) (es). Em caso negativo, os autos 

deverão ser encaminhados imediatamente à douta Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa, independentemente do transcurso do prazo de 10 

(dez) dias acima assinalado (CNGC, Cap. 07, Seção 05, Item 7.5.1.4). Não 

tendo sido juntada aos autos, solicite informação sobre eventual 

antecedentes do acusado no Cartório Distribuidor desta Comarca, no 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e Nacional, no Instituto 

Nacional de Identificação Criminal, e demais localidades solicitadas na cota 

ministerial do "parquet". Comunique o recebimento desta denúncia ao 

distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem 

como à Delegacia de Polícia local. Apresentada ou não a resposta no 

prazo de 10 (dez) dias, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 06 de dezembro de 2017

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65546 Nr: 914-60.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON JARDIM VIEIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON JARDIM VIEIRA DE MELO, Cpf: 

03217090128, Rg: 532680, Filiação: Maria Aparecida dos Santos Jardim e 

Juscelino Vieira de Melo, data de nascimento: 26/09/1991, brasileiro(a), 

natural de Goiás-GO, solteiro(a), auxiliar de sondagem. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, declaro a extinção da punibilidade de 

ROBSON JARDIM VIEIRA DE MELO, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, o que faço com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c art. 

109, incisos VI, ambos do Código Penal.Sem custas e despesas 

processuais.P.R.I.C.Transitando em julgado a presente decisão, 

procedam-se as baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 01 de dezembro de 2017

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 66836 Nr: 1908-88.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WSDA, ESDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A

 Vistos.

 Oficie-se o Estado para que encaminhe em dia, hora e local designado 

pelo agente competente, a fim de colher-se o necessário para o exame de 

DNA.

 Indicado o dia, hora e local, intime-se a parte autora, via mandado e os 

requerido por carta precatória para comparecerem para a realização do 

mesmo. Não comparecendo os requeridos presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72333 Nr: 1669-50.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20354-b-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista que este magistrado foi convocado pela Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso para participar do “I Seminário da Infância 

e Juventude”, nos dias 09 e 10 de novembro de 2017, conforme ofício 

circular 273/2017, que segue anexo à presente decisão, redesigno a 

audiência para o dia 13 de Abril de 2018 às 15h00min (horário de Cuiabá - 

MT).

Intime(m)-se a(s) testemunha(s) e o acusado.

Cientifique-se o Ministério Público e o Advogado de Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78995 Nr: 1268-17.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINICIUS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20.354-B

 Visto.

Defiro o requerimento do Ministério Público, de forma que Redesigno a 

audiência para o dia 22 de março de 2018 às 14h00min – (Horário de MT), 

devendo a secretaria atentar-se aos itens A e B do requerimento acima. 

Sai o advogado de defesa devidamente intimado.

Intimem-se as testemunhas.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 91932 Nr: 3722-33.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVA CHAVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BERNARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para manifestar nos autos no pazo de 

10(dez)dias, sobre a não realização da audiência de conciliação conforme 

ref.35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 99604 Nr: 249-05.2018.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos vieram conclusos para recebimento, porém não há pedido de 

justiça gratuita ou comprovante de pagamento das taxas judiciárias.

Assim, a parte Requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar o 

recolhimento das custas judiciais e despesas processuais ou requerer o 

pedido o benefício de justiça gratuita, justificando-o.

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77192 Nr: 608-23.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNADETE RODRIGUES DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada nos autos.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85525 Nr: 4758-47.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVESTRE E JESUS SOUZA, HESTER VITORIA 

DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO NICOLAU DE 

CASTRO - OAB:292.121 OAB/SP, KEILA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÂO RODRIGUES - OAB:84.676 OAB/RJ, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-MT-A

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada nos autos.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 
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ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 35365 Nr: 1438-96.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEL & SANTANA DIEL LTDA - ME, SERGIO 

EDUARDO DIEL, MAIRA ALICE SAMPAIO SANTANA, VICTOR SAMPAIO 

DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:OAB-18.076

 Vistos, etc.

I. Intimem-se os executados acerca da penhora “online” realizada as fls. 

47-48.

II. Após, retornem os autos conclusos, para analise do pedido de 

transferência dos valores bloqueados.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37810 Nr: 1369-30.2011.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR HILÁRIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LEITE SANTANA, GERCINA DE 

FREITAS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Corrijo DE OFÍCIO, a sentença proferida às fls. 115/117, uma vez ter 

constado equivocadamente o lote 13, matriculado sob o n. 6.477, sendo 

correto o lote de n. 12, com a respectiva matricula.

Portanto, corrijo a sentença, fazendo constar, o seguinte:

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente a ação de usucapião para 

declarar o domínio da promovente sobre a área de 450 metros quadrados, 

localizado no lote 12, matriculado sob o n° 6.477, na Rua João Pessoa, 

loteamento Jardim Oliveira na Cidade de Nova Xavantina-MT, tudo de 

conformidade com os preceitos dos arts. 1.258 do Código Civil. Esta 

sentença servirá de titulo para matrícula, oportunamente, no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca.

 No mais, cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92862 Nr: 4226-39.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA SOUSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 13 de março de 2018, às 15h 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, devendo o advogado da parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade, nos moldes do art. 455, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92866 Nr: 4229-91.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 13 de março de 2018, às 15h40 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, devendo o advogado da parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade, nos moldes do art. 455, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 9628 Nr: 973-34.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. SPANHOLI - ME, ESPOLIO DE CLÁUDIO 

SPANHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fl. Retro, intime-se a parte exequente para 

manifestar sobre eventual prescrição intercorrente ocorrida no presente 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36105 Nr: 2178-54.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL, IBDSM, RMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17251/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT, LARISSA RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:22965/B

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 212, eis que as medidas solicitadas já foram 

realizadas anteriormente: RENAJUD às fls. 73/79 e INFOJUD às fls. 

110/121.

Ademais, trata-se o presente feito de execução de título extrajudicial em 

que não foram encontrados bens para serem penhorados.

O art. 921, inciso III, § 1º e 2º, do CPC dispõe que:

 Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo retornar 

ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino a 

suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 
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o arquivamento provisório do feito.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias, quanto à 

prescrição intercorrente.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36110 Nr: 2183-76.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE IVO 

JOSÉ MULLER, MIRALDA IGNEZ MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 Vistos.

 Diante do requerimento de fl. 181 e da resposta de fls. 184/185, bem 

como do teor de duas outras propostas que ora junto dos autos, nomeio 

perito o senhor João Paulo Spuri Donato, perito agrônomo, com endereço 

profissional na Rua Araras, s/n, bairro Toneto, Nova Xavantina-MT, 

CEP:78690-000, com o telefone n° +55 66 9981-2605, e-mail: 

joaopaulosdonato@gmail..com.

 Conforme proposta anexa, os honorários do expert são de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais).

Intime-se a parte executada para efetuar o depósito dos honorários 

periciais, em 10 (dez) dias.

Efetuado o pagamento integral, determino que o perito nomeado seja 

intimado para designar data, horário e local para o início dos trabalhos, 

com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação das 

partes.

 Deverá, ainda, informar o prazo máximo para a conclusão da perícia, que 

não deverá exceder a 90 (noventa) dias.

 Com a manifestação do perito, intimem-se as partes para ciência.

 Desde já o perito nomeado fica autorizado a efetuar o levantamento de 

50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais fixados.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61726 Nr: 209-96.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVINA ABADIA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA ROSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVINA ABADIA DE MOURA - 

OAB:6825/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67135 Nr: 2160-91.2014.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTAL PRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROGERIO BORGES CARDOSO - 

OAB:18305/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo procedentes os presentes embargos para o fim de 

homologar os cálculos apresentados pela embargante à fl. 4, no valor de 

R$ 13.907,01 (treze mil, novecentos e sete reais e um centavo), 

determinando a expedição de RPV.Condeno a parte embargada ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.Suspenda-se a 

cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos, ante a gratuidade da 

justiça deferida em favor da parte embargada nos autos em 

apenso.Translade-se a presente decisão para os autos em 

apenso.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.A expedição de RPV 

deverá ser feita após o trânsito em julgado da presente sentença, nos 

autos principais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89365 Nr: 2246-57.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JULIO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 13 de março de 2018, às 16h 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, devendo o advogado da parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade, nos moldes do art. 455, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91525 Nr: 3503-20.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 13 de março de 2018, às 16h20 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, devendo o advogado da parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade, nos moldes do art. 455, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92864 Nr: 4228-09.2017.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGULINO FRANCISCO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 13 de março de 2018, às 15h20 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, devendo o advogado da parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade, nos moldes do art. 455, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27374 Nr: 1816-23.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACEMA KUHLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Iracema Kuhlmann Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Eugênio Carpentieri Nº 21, Bairro: Setor 

Xavantina, Cidade: Nova Xavantina-MT

Nome e cargo do digitador:Carmo José Braun, Analista Judiciário da 2ª 

Vara

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:039/2013

Sentença:Vistos em correição.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, julgo 

extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38448 Nr: 1992-94.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Antonio Pereira Lucas, Cpf: 

03528278153 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Campos Eliseos Nº 

890, Bairro: Setor Jardim Novo Mundo, Cidade: Goiânia-GO

Valor das Custas Processuais:504,46 (Quinhentos e quatro reais e 

quarenta e seis centavos)

Prazo para pagamento:10

Pagamento sob pena de:Protesto

Nome e cargo do digitador:Carmo José Braun, Analista Judiciário da 2ª 

Vara

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:039/2013

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38483 Nr: 2027-54.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Valdimon José da Silva, Cpf: 

09991654100 Filiação: Antonio José da Silva e Fracidina Maria da Silva, 

data de nascimento: 23/01/1947, brasileiro(a), natural de Perdizes-MG, 

casado(a), motorista, Endereço: Rua Senador Morais Filho, 930, Bairro: 

Campinas, Cidade: Goiânia-GO

Valor das Custas Processuais:504,46 (Quinhentos e quatro reais e 

quarenta e seis centavos)

Prazo para pagamento:10

Pagamento sob pena de:Protesto

Nome e cargo do digitador:Carmo José Braun, Analista Judiciário da 2ª 

Vara

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:039/2013

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61660 Nr: 139-79.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGÉLICO TSUWEBTÉ, BONIFACIO OREBEWE 

WA´ADAHITE, VIANEY WAMARIDZADADZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANGÉLICO TSUWEBTÉ, Cpf: 

62223496172, Rg: 10317147, Filiação: Pio Tsowa O. Orebewe e Juliana 

Roowanaewe, data de nascimento: 24/02/1974, brasileiro(a), natural de 

General Carneiro-MT, casado(a), autonomo, Telefone (66) 9941-8727. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em 

face do réu BONIFÁCIO OREBEWE WA’AADAHITE, ANGELICO 

TESUWEBETE e VIANEY WAMARIDZADADE, já qualificados, como 

incursos nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem.O feito encontra-se 

em Cartório aguardando expedição de documento/certidão.Desta forma, 

agilize-se a expedição dos documentos pendentes.Após, realize o 

Cartório zelosa triagem no sentido de dar andamento por ato ordinatório, 

se o presente permitir.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 30 de outubro de 2017

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 62499 Nr: 1109-79.2013.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI FÉLIX SPANHOL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 603 de 1095



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - 

OAB:8036/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a certidão constante à fl. 140, intime-se pessoalmente o 

exequente para manifestar-se requerendo o que lhe for de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

II. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 63858 Nr: 2593-32.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILSON DOS REIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARILSON DOS REIS SILVA, Cpf: 

78992885172, Rg: 1125019-4, Filiação: Enedito Gonçalves dos Reis Silva e 

Maria Dorvalina dos Reis Silva, data de nascimento: 27/12/1977, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), vaqueiro, 

Telefone (66) 9953-6614. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Narram os autos do Inquérito Policial que, no dia 08 de 

setembro de 2013, por volta das 17:00min, na Av. Rio Negro, bairro 

Tonetto, via pública desta urbe de Nova Xavantina/MT, o denunciado 

MARILSON DOS REIS SILVA conduzia veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir 

Carteira Nacional de Habilitação (cf. Boletim de Ocorrência de fls. 20/21 e 

Auto de Constatação de Embriaguez de fl. 23).

Despacho: Vistos em correição.O processo encontra-se em Cartório 

aguardando cumprimento/devolução de mandado.Vencido o prazo regular 

de cumprimento, certifique-se e cobre-se devolução em 48 horas, vindo 

conclusos se for o caso.Regular o prazo, aguarde-se cumprimento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 06 de novembro de 2017

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65672 Nr: 1013-30.2014.811.0012

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DONDO DO VALE, JOSIANE KOTTVITZ 

DONDO, MARTA CAROLINA DONDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO LUIZ NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEAL JÚNIOR - 

OAB:6.362/B

 Vistos.

Revogo o despacho de fl. 45.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada nos autos.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66657 Nr: 1759-92.2014.811.0012

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY MATOS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 CERTIFICO e dou fé, que faço a INTIMAÇÃO da Parte Requerente, via 

Procurador, da r. Decisão de fls. 151 do teor seguinte: "Vistos. Recebo a 

presente liquidação de sentença por arbitramento, nos termos da 

sentença proferida nos autos principais, conforme disposto no art. 509, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Promova-se às alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. Intimem-se as partes, por 

meio de seus advogados constituídos para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, caso ainda não 

tenham feito. Para a realização de perícia contábil nomeio Marcos 

Guilherme Heringer, perito contábil, com endereço profissional na 

Travessa do Paço, n° 23, salas 408/412, centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 

20010-170, com o telefone fixo n° +55 21 2232.0221, e-mail: 

contato@peritosjudiciais.com, como perito judicial, que deverá ser intimado 

para manifestar concordância com o encargo, e fixar os honorários 

periciais, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação desta. Com a 

apresentação da proposta dos honorários, digam as partes em 05 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos 

para decisão. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário." 

_________, Carmo José Braun, Analista Judiciário da 2ª Vara.-

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 74743 Nr: 2733-95.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ELEUTERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ELEUTERIO, Cpf: 84356448120, 

Rg: 1179733-9, Filiação: Luiza Bezerra Eleuterio e Sebastião Eleuterio, 

data de nascimento: 21/04/1977, brasileiro(a), natural de Mundo Novo-MS, 

solteiro(a), operador de máquinas. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, através da Promotora de Justiça signatária, com supedâneo no 

artigo 129, inciso I, da Magna Carta de 1988, e artigo 41 e seguintes do 

Código de Processo Penal, vem perante Vossa Excelência oferecer 

DENÚNCIA em desfavor de MARCOS ELEUTÉRIO, brasileiro, solteiro, 

portador do RG nº 1179.733-9 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 

843.564.481-20, natural de Mundo Novo/MS, nascido em 21 de abril de 

1977, filho de Luiza Bezerra Eleutério e Sebastião Eleutério, sem 

residência fixa, atualmente recolhido nas dependências da Cadeia Pública 

de Nova Xavantina/MT, pelo seguinte fato delituoso: Consta dos autos de 

Inquérito Policial que, no dia 31 de outubro de 2015, por volta das 

14h:47min, na BR 158, KM 654, Município de Nova Xavantina/MT, o 

denunciado MARCOS ELEUTÉRIO conduzia veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, 

consoante Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, Auto de Apreensão de fl. 

06, Auto de infração de fl. 09 e teste de alcoolemia de fl. 10.
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Despacho: Vistos em correição.Ref. 54: DEFIRO o requerimento 

ministerial.OFICIE-SE à SEJUDH para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe a este Juízo se o denunciado encontra-se preso em alguma 

unidade prisional do Estado.Caso esteja preso, EXPEÇA-SE carta 

precatória para citação.Não estando preso, CITE-SE por edital, nos termos 

do artigo 363, § 1º, do Código de Processo Penal.Em seguida, vista ao 

Parquet.Após, tornem conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 08 de novembro de 2017

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82752 Nr: 3206-47.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO DE TAL, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO DO MATOGROSSO - DETRAN-MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada nos autos.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83066 Nr: 3368-42.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA RODRIGUES SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a produção de prova pericial.

Faculto as partes a apresentação dos seus quesitos e indicação de 

assistente técnico para a perícia, no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda 

não tenham tomado tais providências

Oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de Nova Xavantina/MT, a 

fim de que no prazo de 30 dias, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos nos moldes da 

Resolução nº 305/2014 (Sistema AJG/JF).

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83246 Nr: 3471-49.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSANDRO DE MORAES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Ante o exposto, defiro o requerimento formulado à Ref. 122 e revogo a 

medida cautelar diversa da prisão consistente em monitoração 

eletrônica.Expeça-se carta precatória para intimação do réu e 

formalização da devolução do equipamento de monitoração perante a 

cadeia pública de Água Boa/MT, adotando-se as medidas 

pertinentes.Certifique-se quanto ao cumprimento das diligências 

requeridas à Ref. 62.Ciência ao MPE/MT e à Defesa.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85525 Nr: 4758-47.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVESTRE E JESUS SOUZA, HESTER VITORIA 

DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO NICOLAU DE 

CASTRO - OAB:292.121 OAB/SP, KEILA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÂO RODRIGUES - OAB:84.676 OAB/RJ, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-MT-A

 Vistos.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos 

apresentados, no prazo legal.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 87072 Nr: 781-13.2017.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FRANCISCO BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO COELHO DE MORAES, SILMA 

ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO COELHO DE MORAES, Cpf: 

07244282168, Rg: 001.590, casado(a), funcionário público. atualmente em 

local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: VALDIR FRANCISCO BISPO, brasileiro, casado, 

aposentado, portador da cédula de identidade RG n.º 1957876-8 SSP/MT e 

inscrito no CPF sob o n. 193.350.671-72, residente e domiciliado na Rua 
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07, n°280, Bairro Santana, Nova Xavantina/MT, CEP:78690-000, sem 

endereço eletrônico, respeitosamente, à presença de V. Exa., por 

intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

pelo Defensor Público que ao final subscreve, no uso de suas atribuições 

legais e institucionais, com fulcro no Art. 1.238, caput, CC, propor a 

presente AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA De bem imóvel em 

face de FRANCISCO COELHO DE MORAES, brasileiro, casado, funcionário 

público, RG n°001.590 SSP/MT, CPF n° 072.442.821-68 e sua mulher 

SILMA ALVES DE MORAES, brasileira, casada, do lar, 406.774 SSP/MT, 

endereços não declarado (Art. 319, §3º, CPC), ambos sem endereço 

eletrônico conhecido, pelos motivos de fato e de direito a seguir 

alinhavados:

Descrição do Imóvel Usucapiendo: um imóvel com a área de 450m², 

construindo nele a sua moradia, localizada na rua 07, lote n°10, quadra nº 

17, loteamento Sant´Ana, matrícula 3.784.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Cite-se, por mandado, aquele em cujo nome 

estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como os confinantes e, por 

edital com prazo de 30 (trinta) dias, o réu em lugar incerto e dos eventuais 

interessados, para contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contendo as advertências legais.2. Intime-se por via postal, para que 

manifestem interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, dos Estados e dos Municípios. 3. Notifique-se o Ministério Público.4. 

Ponderando a alegação de hipossuficiência e tendo em vista que a parte 

autora é assistida pela Defensoria Pública, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça, ressalvando a possibilidade de revogação, nos 

termos do art. 98 do CPC.5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 31 de outubro de 2017

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91015 Nr: 3224-34.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia da Conceicao dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIOANL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a produção de prova pericial.

Faculto as partes a apresentação dos seus quesitos e indicação de 

assistente técnico para a perícia, no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda 

não tenham tomado tais providências

Oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de Nova Xavantina/MT, a 

fim de que no prazo de 30 dias, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos nos moldes da 

Resolução nº 305/2014 (Sistema AJG/JF).

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98755 Nr: 7814-54.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSC, RDSF, BDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDC, MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 142.554.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 23/04/2018, às 08h00min (MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 18/01/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 29179 Nr: 3619-41.2008.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOTIA - OAB:11.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O presente feito encontra-se na fase de cumprimento de sentença, motivo 

pelo qual determino que o cartório proceda às alterações necessárias na 

capa e no Sistema Apolo.

Após, considerando que a parte exequente não requereu o 

prosseguimento da ação e tendo em vista não ter decorrido os 05 (cinco) 

anos para configuração da prescrição intercorrente (processo arquivado 

provisoriamente em 2013), determino o retorno dos autos ao arquivo 

provisório.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35952 Nr: 2025-21.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FREITAS TERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa.Em razão da gratuidade da justiça 

deferida, suspendo a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até 

quando a parte não fizer mais jus ao benefício. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37580 Nr: 1139-85.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIABE MARACAHIPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, consoante o disposto no artigo 85 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Revogo a liminar anteriormente 

concedida.Restituam-se os valores depositados em juízo em favor da 
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parte autora.Não comprovada a hipossuficiência da parte autora, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC 

e art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.Transitada em julgado e pagas eventuais custas processuais 

remanescentes, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38359 Nr: 1903-71.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA, ANA MARIA 

DA CONCEIÇÃO, LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA SCHIRMBECK, CRISTIANE 

RIBEIRO DA SILVA, JESSICA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento no art. 1.023, §2º do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte embargada para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre o teor dos embargos de declaração opostos à fl. 149.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38483 Nr: 2027-54.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Valdimon José da Silva, Cpf: 

09991654100 Filiação: Antonio José da Silva e Fracidina Maria da Silva, 

data de nascimento: 23/01/1947, brasileiro(a), natural de Perdizes-MG, 

casado(a), motorista, Endereço: Rua Senador Morais Filho, 930, Bairro: 

Campinas, Cidade: Goiânia-GO

Nome e cargo do digitador:Carmo José Braun, Analista Judiciário da 2ª 

Vara

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:039/2013

Sentença:Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, julgo 

extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39888 Nr: 655-36.2012.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MT/9708-A, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Abra-se vista à parte pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido dentro do prazo, retornem os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63109 Nr: 1804-33.2013.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido de exoneração do 

pagamento de pensão alimentícia formulado por Paulo Cesar Alves 

Feitosa, confirmando a liminar anteriormente concedida.Condena a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no 

artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil.Não comprovada a 

hipossuficiência da ré, INDEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça.P.I.C.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas devidas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63840 Nr: 2578-63.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, TEC INFORMATICA VENDAS 

E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Tec Informatica Vendas e 

Manutenção de Computadores, brasileiro(a), Endereço: Rua Rio Mutum, I, 

Q. 17, Bairro: Grande Terceiro, Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Incial:ELIANE BEDIM, qualificada nos autos, por intermédio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso propõe Ação de Rescisão 

Contratual em face de TEC INFORMATICA - Vendas e Manutenção de 

Computadores, pessoa jurídica de direito privado, situado na Rua Vila 

Maria, n.º56, Baú, Cuiabá/MT, CEP:78008-060 e Outro, pelos fatos a seguir 

expostos: A requerente é funcionária pública estadual e um vendedor da 

empresa Tec Informática, Senhor Cícero Vicente Lescano de Oliveira, 

compareceu na escola vendendo computadores e notebooks demaneira 

parcelada, sendo que o desconto seria realizado diretamente na folha de 

pagamento do funcionário. Diante da referida proposta a assistida 

resolveu adquirir um notebook e uma impressora. O vendedor informou 

que seria depositado um valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

na conta da assistida, e que ela deveria repassar o referido valor, para a 

conta que o vendedor informou, e depois de realizado o pagamento para a 

empresa a Requerente receberia o produto. A assistida realizou a 

transferência para a conta informada pelo vendedor, e no dia 20 de julho 

recebeu um notebook usado, 4gb, ou seja, com uma configuração bem 

inferior a acordada, já que, conforme termo de entrega de mercadoria, 

seria um notebook HP 14´´, Led Core i3, 500 hd, 8gb, Gravador de DVD, 

CD e MP3, Leitor de Cartão, 3 Saida USB, 1HDMI, Wireless e Bluetooth, e 

mais impressora HP multifuncional o qual foi assinado, pois o produto veio 

em caixa lacrada. Insta ressaltar, que a assistida não recebeu a 

impressora e o notebook foi entregue por empresa de transporte.(...)

Decisão/Despacho:

Vistos.

 Fl. 119: Defiro o pedido de citação por edital.

Expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.

Às providências.

Nome e cargo do digitador:Carmo José Braun, Analista Judiciário da 2ª 

Vara

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:039/2013

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65779 Nr: 1088-69.2014.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BARBOSA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

em favor de Francisco Barbosa Meira, no valor de um salário mínimo 

mensal, 13º salário, devido a partir do ajuizamento da ação, isto é, 

20/05/2014, salvo as parcelas já prescritas, nos termos da súmula 85 do 

STJ. Em relação às prestações em atraso incidirão correção monetária e 

juros de mora.A correção monetária deve obedecer aos índices previstos 

no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região). Já 

os juros de mora são devidos em 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei 

nº. 11.960 /09.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas 

atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas 

até a prolação da sentença, nos termos do art. 85 e seguintes do 

NCPC.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso I do § 3 do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (mil) salários mínimos.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se.Publ ique-se, Int imem-se. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75759 Nr: 3288-15.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPDC, JVPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Juliana 

Vitória Pereira Lima, representada por sua genitora Ana Maria Pereira da 

Costa, em face de Welington Monteiro Lima Morais, todos qualificados.

Pretende a parte exequente o cumprimento de sentença proferida pelo 

juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos código 

31825, que homologou acordo feito entre as partes.

A inicial veio instruída com documentos.

Intimada para manifestar-se sobre a incompetência deste juízo, a parte 

exequente reconheceu tal circunstância (ref. 76).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em se tratando de execução de sentença, o juízo competente para a 

prática dos atos executórios é aquele que proferiu o julgado, nos termos 

do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Considerando-se que a parte pretende o cumprimento de sentença 

proferida pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca, a remessa dos autos 

àquele juízo é medida que se impõe, uma vez ser o competente para 

processar e julgar a presente ação.

Ante o exposto, demonstrada a competência absoluta, portanto, 

improrrogável, declino-a e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, com as homenagens de estilo

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88239 Nr: 1551-06.2017.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ANSELMO BICUDO 

PAULA SOUZA JUNIOR - OAB:17474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 13 de março de 2018, às 14h40 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, devendo o advogado da parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade, nos moldes do art. 455, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 28960 Nr: 1957-72.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Rubens Apolônio da Silva, Maria Enete 

Gomes da Silva, Isaqueu Gomes da Silva, Robson Gomes da Silva, Julieta 

Gomes da Silva, Marilda Gomes da Silva Mendonça, Rosilda Gomes da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar este Juízo o nome 

do representante do Espólio para posterior expedição da RPV.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 83877 Nr: 4189-13.2017.811.0044

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Lucas da Silva, Vilma dos Santos Alecrim, 

Daiene Kelle da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei 

n. 1.060/50.

Cite-se os interessados por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

responder a presente, em 10 (dez) dias (CPC, arts. 1.105 e 1.106)

Oficie-se ao Banco Sicredi Celeiro do MT, a fim de que se apurar o saldo 

em nome do de cujus, inclusive créditos bancários, aplicações financeiras, 

PIS/PASEP, FGTS e possíveis seguros de vida.

Sem prejuízo, intime-se os requerentes para juntar aos autos, certidão 
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negativa de tributos municipais, estaduais e federais (CPC, art. 1.108).

Posteriormente, abra-se vistas ao Ministério Público, e voltem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27489 Nr: 479-29.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalino Pereira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

1. Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

2. Cite-se a parte devedora para apresentar impugnação a execução, no 

prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54065 Nr: 194-94.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises Rodrigues da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EVANDRO SILVA SALVADOR, para devolução 

dos autos nº 194-94.2014.811.0044, Protocolo 54065, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 62166 Nr: 1535-24.2015.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Balbino Ramos, Ramiro Barbosa Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Fernandes Solda Alves, Valdir Alves 

Junior, Almiro Levy, Rogerio Gomes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:Trata-se de uma AÇÃO DE USUCAPIÃO, ajuizada por 

ARLETE BALBINO RAMOS E RAMIRO BARBOSA RAMOS, em face de 

CRISTIANE FERNANDES SOLDA ALVES casada com VALDIR ALVES 

JUNIOR, e ROGÉRIO GOMES FARIA. A posse efetiva da área, foi iniciada 

diretamente pelos requerentes e seus familiares, em, portanto esta área 

de terras já faz 21 (vinte e um) anos, sem que durante tal período, 

houvesse contestação de qualquer natureza, sendo sempre mansa e 

passífica.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:Lote de n° 83, denominado "SITIO 

TESOURO", área de terras com 139,9211 has (cento e trinta e nove 

hectares, noventa e duas ares e onze centiares) situada no Município de 

PARANATINGA-MT

Decisão/Despacho:

Autos n.º 1535-24.2015.811.0044 – Cód.: 62166

Vistos, etc.

Em análise dos autos verifico que a área descrita na matrícula de n.º 2.225 

foi transferida para Rogério Gomes Faria (fls. 75/77).

 Sendo assim, objetivando evitar nulidades ao presente feito, e diante do 

pedido de fl. 88, proceda a inclusão de Rogério Gomes Faria, no pólo 

passivo.

Remeta-se os autos ao cartório distribuidor para proceder a exclusão de 

Elias Bechara e a inclusão da Rogério Gomes Faria no pólo passivo, 

observando o endereço de fl. 76.

Citem-se, com prazo de 15 dias, os requeridos e os confinantes, bem 

como, por edital, com o prazo de 30 dias, todos os requeridos, os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (arts. 246, § 3.º e 259, 

I, do Novo CPC).

Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa a União, 

o Estado, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram, os quais deverão ser fornecidos pelo requerente.

Oficie-se o Cartório Distribuidor solicitando-lhe certidão acerca da 

existência de ações possessórias envolvendo as partes do presente 

feito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 05 de outubro de 2016.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:LAURIANE IZABELE ALVES DE OLIVEIRA, 

estagiária de Direito.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79294 Nr: 1908-84.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celino Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos, com a finalidade de intimar a defesa da decisão que não 

concedeu a liberdade provisória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27674 Nr: 666-37.2010.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Donizetti Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

I – Intimem-se os peritos para apresentação de proposta de 

complementação do laudo pericial.

Após, intimem-se as partes, através de seus advogados, para efetuar o 

depósito dos honorários, no prazo 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Com o depósito dos honorários periciais, intime-se o perito para que 

indique a conta bancária para transferência de 50% (cinquenta por cento) 

da verba, iniciando imediatamente os trabalhos, levando-se o restante na 

conclusão da perícia.

Fixo o prazo máximo a entrega do laudo pericial de 30 (trinta) dias a contar 

do início dos trabalhos.

Entregue o Laudo Pericial, intimem-se as partes para que entrem em 

contato com os assistentes técnicos nomeados, os quais deverão 

oferecer seus pareceres em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão 

(artigo 477, parágrafo único, do Novo CPC).

As partes ficam responsáveis em informar aos seus assistentes técnicos 
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a data do início dos trabalhos periciais, bem como o dia da entrega do 

laudo e de suas manifestações.

Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, 

as partes deverão ser intimados para se manifestaram no prazo comum 

de 15 dias, sob pena de preclusão, e ao final, os autos deverão retornar 

conclusos para as determinações pertinentes.

II - Diante do teor do ofício nº. 352/2017-GAB de lavra do Promotor de 

Justiça Dr. Arthur Yasuniro Kenji Sato, redesigno a solenidade para o dia 

26/03/2017, às 15:00 horas.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51685 Nr: 892-37.2013.811.0044

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tauá Biodiesel Ltda, Josimar Loula Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Liparizi, Ronaldo Liparizi, Tauá 

Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Wiezel - 

OAB:110778/SP, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6.565/MT, 

Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Marco Antonio Pizzolato - 

OAB:68647/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Marco Antonio Pizzolato - OAB:68647/SP

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte ré para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 52060 Nr: 1254-39.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rovilio Mascarello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG do Brasil Ltda, Leonor da Conceição 

Vicente Corso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto José Bittencourt - 

OAB:15.438-PR, Edson Luiz Massaro - OAB:20633/PR, Ronaldo 

Monteiro Feguri - OAB:8328/MT, Túlio César Zago - OAB:12.737- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352/MT, Antônio Luiz Ferreira - OAB:6.565/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada s partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem quanto o laudo pericial 

complementar apresentado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61706 Nr: 1314-41.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Ataides Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REINALDO ATAIDES SANTANA, Cpf: 

90725085134, Rg: 1190894-7, Filiação: Francisco Valdenor Bezerra e 

Joaninha Ataides Santana, data de nascimento: 05/03/1978, natural de 

Paranatinga-MT, convivente, pedreiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do presente caderno investigativo 

que, entre dias 29 de maio à 01 de junho de 2015, horário não averiguado, 

na Rua B4, n°237, QD 10, Colina Verde III, neste Município, o denunciado 

REINALDO ATAIDES SANTANA adquiriu coisa que sabia ser produto de 

crime, consistente em um veículo Fiat Uno, placa CNW-0446. Os agentes 

policiais receberam denúncia anônima de que, na residência do acusado, 

havia um veículo produto de crime, motivo pelo que deslocaram-se até o 

local e constataram que a placa que o autor dos fatos foi encaminhado à 

Delegacia de Polícia.

Despacho: Ante o exposto indefiro o pedido de prisão preventiva.III - 

Cite-se o réu por edital. IV - Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 19 de dezembro de 2017

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64173 Nr: 2427-30.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Paulo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL PAULO PEREIRA, Cpf: 

32094242846, Rg: 2033583-0, Filiação: Luis Pereira Filho e Maria do 

Socorro Santos Pereira, data de nascimento: 11/07/1979, brasileiro(a), 

natural de Icó-CE, solteiro(a), serviço gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de 

julho de 2015, por volta das 11h:00min, na Churrascaria Soledade, nesse 

Município, o denúnciado MANOEL PAULO FERREIRA ameçou-a de 

causar-lhe mal injusto e grave da vítima Thais Machado de Oliveira, sua 

ex-convivente. Segundo apurado, a vítima se encontrava almoçando com 

seus familiares na Churrascaria Soledade, momento em que o acusado 

chegou no local e sem motivo aproximou dela e proferiu palavras 

ofensivas contra a mesma. Ato contínuo, o denunciado ameaçou-a 

dizendo que se fosse preso ao sair da cadeia mataria Thais e o filho do 

casal.

Despacho: Vistos.O Ministério Público pugnou pela decretação da prisão 

preventiva do acusado Manoel Paulo Pereira , qualificado nos autos, nos 

termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e pela suspensão do 

processo e do prazo prescricional, forte no artigo 366 do Código de 

Processo Penal (fls. 46/46v).É o relatório. Decido. No que tange ao pedido 

de decretação da prisão preventiva, entendo que não merece acolhimento, 

senão vejamos. Inicialmente, cabe destacar que a prisão preventiva, 

atualmente, é restrita às seguintes hipóteses: a) crimes apenados com 

reclusão, cuja pena privativa de liberdade, abstratamente considerada, 

seja superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal); 

b) se o réu ser reincidente em crime doloso (inciso II); c) se o delito 

envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a 

execução das medidas protetivas de urgência (inciso III), ou, ainda, d) 

quando houver dúvida quanto à identidade do acusado (art. 312, 

parágrafo único, do CPP).In casu, não está presente qualquer das 

hipóteses autorizadoras da prisão preventiva previstas no artigo 313 do 

Código de Processo Penal, acima delineadas, uma vez que o fato de o 

acusado não ter sido encontrado para ser citação pessoal (fl. 40), por si 

só, não permite concluir que seu intuito era de se evadir do distrito da 

culpa na expectativa de frustrar a aplicação da lei penal.O entendimento 

do Supremo Tribunal Federal, a propósito, é no sentido de que a mera 
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suspensão do processo, com base no artigo 366 do Código de Processo 

Penal, não é fato capaz de, isoladamente, possibilitar a decretação da 

prisão preventiva, veja-se:“PROCESSO PENAL. CRIMES DE MOEDA 

FALSA, NA FORMA DO § 1º DO ART. 289 DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE 

NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. 

INSTAURAÇÃO DO PROCESSO-CRIME APÓS CINCO ANOS DOS FATOS 

DELITUOSOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ACUSADA QUE NÃO COMPARECEU 

AO RESPECTIVO INTERROGATÓRIO E DEIXOU DE NOMEAR DEFENSOR 

PARA A CAUSA. ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 

ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. 1. 

O art. 366 do Código de Processo Penal estabelece que, "se o acusado, 

citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312". 2. Na concreta situação dos autos, a paciente não foi localizada no 

endereço constante dos autos. Citada por edital, não compareceu a Juízo, 

nem constituiu advogado para o patrocínio da causa. Pelo que o 

magistrado processante decretou a prisão preventiva, ante o risco para a 

própria aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. O 

que, segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é 

o suficiente para atingir a finalidade do art. 312 do Código de Processo 

Penal. Precedentes: HC 79.392, da relatoria do ministro Sepúlveda 

Pertence; HC 86.140, da relatoria do ministro Cezar Peluso; e HC 86.599, 

da relatoria do ministro Marco Aurélio. É dizer: a prisão então decretada 

não atende ao dever jurisdicional de fundamentação real das decisões. 

Decisão que se embasou apenas na dupla cidadania da acionante como 

também na sua ausência ao respectivo interrogatório. Necessidade de 

uma concreta demonstração da imperiosidade da segregação processual, 

a partir de dados empíricos convincentes. Quadro que não se extrai dos 

autos. 3. Em matéria de prisão preventiva, a garantia da fundamentação 

das decisões judiciais implica a assunção do dever da demonstração de 

que o aprisionamento satisfaz pelo menos a um dos requisitos do art. 312 

do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica 

elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de 

não-culpabilidade prevalece até o momento do trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida”. (Habeas Corpus 

n.106209/SC, rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 1/3/2011).Deste 

modo, consigno ainda que o crime previsto no artigo 147 do Código Penal 

tem pena inferior a 04 anos, o que esbarra na vedação legal prevista no 

inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.Ademais, observo que 

não se esgotaram os meios para tentativa de localização do réu, tendo em 

vista que não houve a conclusão de citação via edital.Ante o exposto, 

tenho que no presente caso não se encontram presentes os requisitos da 

prisão preventiva, desta forma deixo de decretar a prisão preventiva do 

acusado Manoel Paulo Pereira, qualificado no presente feito.Cite-se o 

acusado via edital.Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 19 de dezembro de 2017

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69966 Nr: 1626-80.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiana Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, resolvo 

o mérito e julgo improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da 

sucumbência condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85 e seguintes do NCPC.Diante dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalibilidade, condeno o autor ao 

pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa. 

(artigo 81 do NCPC).P.R.I.C.Transitada em julgado, certifique-se.Decorrido 

o prazo, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

Paranatinga/MT, 09 de junho de 2017.Jorge Hassib IbrahimJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80185 Nr: 2311-53.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG Barbosa Agropecuária e Reflorestamento 

Ltda, João Gomes Barbosa, Carla Barbosa Mannarelli, Aline Barbosa 

Souza, Luciano Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 34 do decreto lei 3365/41, o levantamento do valor fica 

condicionado ao comprovante de propriedade e da quitação das dívidas 

fiscais que recaiam sobre o bem expropriado.

Publique-se editais, na forma do art. 34 do referido decreto lei.

Transitado em julgado, expeça-se Alvará Judicial do valor depositado à fl. 

99/100 em favor da parte requerida, nos termos do acordo entabulado às 

fls. 114/116-v, intimando-o para que informe nos autos seus dados 

bancários, para fins de levantamento de valores.

Após, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 3478-08.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Lopes da Silva, Evandro de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906

 ERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com finalidade de intimar a defesa da decisão que não 

concedeu a liberdade provisória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 579 Nr: 219-06.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir de Souza, Josué Schuenquener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A/MT, Mariel 

Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção da ação.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 16445 Nr: 532-49.2006.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Macaúbas dos Santos, José Firmato 

Lopes Figueiredo, Perival de Matos Campos, Jean Carlos Souza Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ribeiro - 

OAB:6274, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEAN CARLOS SOUZA BRASIL, Rg: 

1588781-2, Filiação: Moises Martins Brasil e de Geneir Souza Brasil, data 

de nascimento: 26/07/1983, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, 

convivente, jardineiro, Telefone 92119036. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do denunciado JEAN CARLOS SOUZA BRASIL, 

acima qualificado, atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 

para constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho/Decisão: Vistos.Intime-se o acusado Jean Carlos de Souza 

Brasil via edital para que constitua novo advogado, no prazo 

legal.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 19 de dezembro de 2017

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51320 Nr: 513-96.2013.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFG do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovilio Mascarello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352/MT, Larissa de F. Rocha e Silva - OAB:15.923 - MT, 

Rodrigo Oliveira da Silva - OAB:9395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Massaro - 

OAB:20633/PR, Elvis Bittencourt - OAB:19015, Ronaldo Monteiro 

Feguri - OAB:8328/MT, Túlio César Zago - OAB:12.737- MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte contrária para manifestar quanto à petição e documentos 

de fls. 3321/3575, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retorne concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61418 Nr: 1156-83.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B, Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B/MT

 Vistos.

Ante a certidão de fl. retro e compulsado os autos observo que houve um 

equívoco em relação à data marcada de audiência para o ano de 2017, 

lançada na decisão de fls. 147.

Assim, onde se lê 2017 na verdade deve ser lido 2018, sendo que a 

solenidade de instrução se realizará no dia 27/03/2018 às 16:30horas, 

com a finalidade de ouvir Peterson Veigas Campos (mediante condução 

coercitiva, uma vez que intimado pessoalmente não compareceu e nem 

justificou a sua ausência) e Michel Astroli Salazar.

Intimem-se os advogados Jefferson Aparecido Pozza Faváro e Evandro 

Silva Salvador, para apresentarem procuração nos autos no prazo de 15 

dias, conforme decisão de fls. 147.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61700 Nr: 1309-19.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belonisio Moreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edival Vito - OAB:19830/MT

 Vistos.

Após verificar a defesa prévia observo não ser o caso de absolvição 

sumária, eis que ausente às hipóteses do inciso I à IV do artigo 397 do 

Código de Processo Penal.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

27/03/2018, às 13h:30min.

 Intime-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82747 Nr: 3662-61.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL CANARANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FRANCISCO PEDROSO, Leonercio 

Pedroso, Lenir Francisco Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência com o intuito de 

determinar o bloqueio do bem objeto de garantia de penhor depositado em 

favor dos exequentes, ficando proibida a retira ou venda do produto sem 

autorização judicial, devendo o autor prestar caução real suficiente a 

eventual prejuízo à parte contrária.Após o oferecimento e a lavratura do 

termo de caução, oficie-se o armazém em que está depositado o produto, 

informando seu bloqueio. Por outro lado, quanto ao procedimento, muito 

embora o autor tenha nominado a demanda como execução para entrega 

de coisa incerta, observo, que o pedido principal é quantia certa oriunda 

de titulo executivo extrajudicial, e como tal deve ser seu 

procedimento.Assim, Nos termos do artigo 829 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, 

efetuar o pagamento da dívida executada, sob pena da penhora de bens 

de sua propriedade suficientes para a garantia da execução.Em caso de 

pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da dívida.Em caso de oposição de embargos, a verba 

honorária já arbitrada poderá ser elevada pela metade, levando-se em 

conta o zelo profissional do advogado da parte exequente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80630 Nr: 2546-20.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuela Sarda Daguy Lustosza Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80945 Nr: 2725-51.2017.811.0044
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josenir Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53879 Nr: 7-86.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilma Orgina Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EVANDRO SILVA SALVADOR, para devolução 

dos autos nº 7-86.2014.811.0044, Protocolo 53879, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53942 Nr: 72-81.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Múcio Roberto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EVANDRO SILVA SALVADOR, para devolução 

dos autos nº 72-81.2014.811.0044, Protocolo 53942, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53944 Nr: 74-51.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Donizeth Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EVANDRO SILVA SALVADOR, para devolução 

dos autos nº 74-51.2014.811.0044, Protocolo 53944, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82903 Nr: 3739-70.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Caitano Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80616 Nr: 2532-36.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astéria Tereza Flach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80674 Nr: 2567-93.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelir Renostro Heinen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80694 Nr: 2578-25.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidonia Hardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80787 Nr: 2643-20.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80791 Nr: 2647-57.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80980 Nr: 2748-94.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edneia Luzia Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82232 Nr: 3439-11.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciane Lima Cavalcante Teza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82237 Nr: 3444-33.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53668 Nr: 2863-57.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diozeni Maria Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 53668

Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53997 Nr: 126-47.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 53997

Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.
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Paranatinga/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54488 Nr: 579-42.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlinda Neta Pereira, Luzia Francisca de Aguiar da 

Silva, Jocineia Pinho Soares, Silmar Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teixeira e Araujo Eventos e Cursos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER FELIPE MORAES DE 

LIMA - OAB:9755

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54833 Nr: 888-63.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Pereira da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 54833

Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54835 Nr: 890-33.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celma Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 54835

Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54892 Nr: 931-97.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 54892

Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66276 Nr: 106-85.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D'Marcus Hotel Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Engetuc, Matrinchã Transmissora de 

Energia (TP Norte)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Fernando Melo 

Joviniano Gonçalves - OAB:154.003/RJ

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73388 Nr: 2930-17.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, THAIS VEIGA DE CAMPOS - OAB:23859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

advogado da parte autora para que informe o requerente do agendamento 

da perícia que deverá ser realizada no dia 25/01/2018, às 16h00, SERMED 

SERVIÇOS MÉDICOS - Paranatinga - Clínica Dr. Arlindo Rodrigues Rocha 

Júnior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80195 Nr: 2316-75.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Célia Moreira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80619 Nr: 2535-88.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela de Paula Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80628 Nr: 2544-50.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Gonçalves da Silva Feltrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80792 Nr: 2648-42.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zildete Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80983 Nr: 2751-49.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Beraldi Moraes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82904 Nr: 3740-55.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Tanski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83212 Nr: 3867-90.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mamoru Kawamata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83548 Nr: 4029-85.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cândida Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53869 Nr: 3072-26.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Lúcia Alves de Lima Ciotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 
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OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 53869

Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Trasladem-se cópias desta decisão aos autos em apenso, Cód. 74602.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54696 Nr: 766-50.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Glória da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 54696

Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54850 Nr: 904-17.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabbiola da Silva Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 54850

Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80300 Nr: 2367-86.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeli da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80976 Nr: 2744-57.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Auxiliadora de Sousa Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-79.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GOMES DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovida, para que querendo, apresente contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme r. despacho do ID 

nº 10629856.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70567 Nr: 34-98.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: ANTONIO VIERA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80722 Nr: 2894-38.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEOBALDO JOSE SEHNEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora do teor da sentença, 

a seguir, em resumo, transcrita: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS) ao pagamento da aposentadoria por idade ao Requerente 

THEOBALDO JOSÉ SEHNEM, equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, 

a partir de (16/8/2016). Extingo o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30258 Nr: 1509-70.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BEZERRA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68228 Nr: 1873-95.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIER SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:15083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...)

 Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, declaro extinto o 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC. Sem 

Custas e honorários pela parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71686 Nr: 786-70.2015.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINGTON SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, 

§ 3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81539 Nr: 3447-85.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTE MARIA VICENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Visto(...) Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50. Em atenção ao artigo 496, § 3º, do CPC, deixo 

de remeter os autos a instância superior para reexame necessário. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26875 Nr: 1493-53.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37332 Nr: 582-36.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JESUINO BATISTA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41214 Nr: 1834-40.2010.811.0023

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU BLAUTH, ANA CLAUDIA FERREIRA DE MATOS, 

TIMOTEO LUCENA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA LIMA, ESPÓLIO DE 

VENÂNCIA AIVI GARCIA, Vitor Emanuel Pinto Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9028-B/MT, HUMBERTO PEDRO DE MORAES - OAB:3040, OTILIO 

RIBEIRO NETO - OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, FERNANDA DE FREITAS ROSA - OAB:9028-B/MT

 FINALIDADE: intimar (o)s advogado(s) da(s) parte(s) para comparecerem 

na Secretaria da Segunda Vara, no dia 01 de fevereiro de 2018, às 

13h00min, para realização dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41853 Nr: 25-78.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43392 Nr: 1558-72.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ORLANDO ALTMAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63858 Nr: 943-14.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NUNES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68452 Nr: 2063-58.2014.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, 

§ 3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72502 Nr: 1319-29.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELMA FERREIRA JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício de auxílio-doença, no valor correspondente a 91% do 

salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, 

acrescido do abono anual, desde a data da cessação do auxilio doença, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26898 Nr: 1283-02.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37330 Nr: 554-68.2009.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOLETE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39018 Nr: 2215-82.2009.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42665 Nr: 841-60.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZINEIDE EVANGELISTA CONCEIÇÃO, CDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60905 Nr: 749-48.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA FEITOSA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61207 Nr: 1074-23.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSDL, VILMA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CARTA DE INTIMAÇÃO – REMESSA AUTOS

 Peixoto de Azevedo - MT, 18 de dezembro de 2017.

Senhor(a)

Requerido(a): Instituto Nacional do Seguro Social - Inss

Endereço: Avenida Julio Campos, 1288, Sala 09, 3ª Andar, Ed Th

Bairro: Centro Cidade: Sinop-MT Cep:78550000

Senhor(a):

A presente carta, extraída dos autos abaixo identificados, tem por 

finalidade a I N T I M A Ç Ã O de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado da parte ré, do inteiro teor da sentença, que segue anexa aos 

autos.

NÚMERO DO PROCESSO: 2721-92.2008.811.0023

VALOR DA CAUSA: R$ 3.500,00

ESPÉCIE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: MARIA IVANILDE EVANGELISTA OLIVEIRA

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.(s) ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA

PARTE REQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.(s)

 Atenciosamente,

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61778 Nr: 1703-94.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARJORICA MARQUES BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64612 Nr: 1809-22.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE MARQUIS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65604 Nr: 2878-89.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VANUSIA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67118 Nr: 967-08.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SIMÃO PEDRO DAMASCENO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67652 Nr: 1409-71.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTFOLIO GESTAO E SERVIÇOS 

COMBINADOS DE APOIO ADMINIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSWELT DOS SANTOS - 

OAB:52520, VIVIANE FAULHABER DUTRA MAGALHÃES - 

OAB:34.271/DF

 FINALIDADE: intimar a parte executada para indicar o paradeiro dos bens 

bloqueados via RENAJUD (fls. 209, 211 e 220), apresentar cópias 

autenticadas dos demais veículos em que houve constrição (fls. 209, 211 

e 220), no prazo de 05 dias, sob pena da aplicação do disposto no artigo 

774, V, do CPC, sem prejuízo de outras providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68274 Nr: 1914-62.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INACIO ALTMAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68462 Nr: 2073-05.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ROSA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76441 Nr: 256-32.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Visto(...) Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício de auxílio-doença, no valor correspondente a 91% do 

salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, 

acrescido do abono anual, desde a data da cessação do auxilio doença, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79282 Nr: 2015-31.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL NONATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Visto(...) Ante o exposto, julgo improcedente 

o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 

487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79913 Nr: 2423-22.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FRANCISCO SUBRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:/MT 19904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Visto(...) Ante o exposto, julgo improcedente 

o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 

487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28666 Nr: 400-21.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40680 Nr: 1296-59.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FILOMENA LEOTERIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por FILOMENA 

LEOTERIA DA SILVA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a 

parte executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme 

certidão de fl. 150.É o relatório. Decido.

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução 

quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 24 de 

novembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41214 Nr: 1834-40.2010.811.0023

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB, ACFDM, TLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSL, EDVAG, VEPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9028-B/MT, HUMBERTO PEDRO DE MORAES - OAB:3040, OTILIO 

RIBEIRO NETO - OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, FERNANDA DE FREITAS ROSA - OAB:9028-B/MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

intimação das partes para perícia, com posterior remessa do comprovante 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 43112 Nr: 1279-86.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONISIO LEMOS MELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Visto(...) Transcorrido o prazo sem 

manifestação da parte autora, declaro extinto o feito, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.Sem custas e honorários pela 

parte autora.Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61091 Nr: 947-85.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:15083, JOSE ROBERTO GOES - OAB:20.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para 

ingressar previamente com requerimento administrativo junto ao INSS 

visando a concessão do benefício previdenciário, ou trazer aos autos 

cópia do referido requerimento, caso já o tenha feito, no prazo de 30 

(trinta) dias, em razão da RE 631240 - STF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62913 Nr: 2922-45.2012.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELANO DOS PASSOS PEREIRA JUNIOR, 

ANTONIO PEDRO VIEIRA DE SOUZA, EMERSON ARAUJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 Diante do exposto, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração e 

LHES DOU PROVIMENTO para reconhecer a existência de omissão na 

decisão de fls. 128-133, especialmente na parte dispositiva, a qual 

passará ter a seguinte redação:Pelo exposto, nos termos do art. 413 do 

Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados HELANO DOS 

PASSOS PEREIRA JUNIOR, ANTONIO PEDRO VIEIRA DE SOUZA e 

EMERSON ARAÚJO PEREIRA, qualificado nos autos, como incursos nas 

penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, 

todos do Código Penal, no que tange à vítima Willian de Souza Bezerra, a 

fim de que sejam submetidos ao crivo do Tribunal do Júri; e IMPRONUNCIO 

os acusados em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado 

perpetrado contra a vítima Givaldo de Sousa Silva, em conformidade com o 

art. 414 do CPP.Intimem-se os réus.Intimem-se a Defensoria Pública e o 

Ministério Público.Cumpram-se as demais determinações da sentença de 

pronúncia.Determino a retificação da capa e da autuação deste processo, 

a fim de que seja corrigido o nome da vítima, devendo constar Willian de 

Souza Bezerra ao invés de Marcos Willian Ferreira dos Santos.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Peixoto de Azevedo/MT, 24 de novembro de 

2017.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62944 Nr: 2953-65.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGL, JDJLR, ISG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2953-65.2012.811.0023 – código 62944

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADO(S): RAMOS E GONÇALVES LTDA e JOSE DE JESUS LEAL 

RAMOS e IRENE SILVA GONÇALVES

CITANDO(S): 1. Executado(s): Ramos e Gonçalves Ltda, CNPJ: 

09460391000100, brasileiro(a), Endereço: Rua: Paranavaí N° 11, Bairro: 

Jardim Bela Vista, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

2. Executado(s): Jose de Jesus Leal Ramos, Cpf: 35804181149, Rg: 

872330 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), administrador, 

Endereço: Av. Brasil N° 457, Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT

3. Executado(s): Irene Silva Gonçalves, Cpf: 15666395300, Rg: 18220738 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), vendedora, Endereço: Rua 

Getúlio Vargas, Nº 91,, Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/12/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 31.883,49

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Fazenda Pública Estadual move esta Execução 

Fiscal em desfavor do(s) executado(s), acima qualificado(s), visando 

receber o débito de R$ 52.031,91 (cinquenta e dois mil, trinta e um reais e 

noventa e um centavos), cálculo de 10/07/2017, constante da CDA 

20129470.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terrão o prazo de 30 (trinta) dias para oporem) 

embargos. Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 16 de novembro de 2017.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64094 Nr: 1230-74.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.E. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO, JUCELENE KUNCKEL DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - OAB:227.541, 

Fábio André Fadiga - OAB:139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) autora, para se manifestar acerca 

do bloqueio on line que restou irrisório, insuficiente sequer para o 

pagamento das custas, conforme fls. (103/104), no prazo de 5(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64878 Nr: 2109-81.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO APARECIDO GONÇALVES, JOAO 

PAULINO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR-22.819, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - 

OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

(Mirassol D’Oeste-MT) para citação/penhora/intimação, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

que se encontra encartada aos autos aguardando retirada. Postos de 

Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67387 Nr: 1201-87.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO, KASSIO ROBERTO 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69306 Nr: 2808-38.2014.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao artigo 496, § 3º, do CPC, deixo 

de remeter os autos a instância superior para reexame 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71890 Nr: 913-08.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Tendo em vista a manifestação de 

fl. 67, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do 

CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73383 Nr: 1876-16.2015.811.0023

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIANA RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA CAVALCANTI SELLMER - 

OAB:2140765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da embargada acerca do retorno 

dos autos da instância superior, bem como para requerer o que de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73574 Nr: 1988-82.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALSIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, 
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§ 3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74519 Nr: 2615-86.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DA SILVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Visto(...) Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício da aposentadoria por invalidez permanente, no valor 

correspondente a 100% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data do 

requerimento administrativo, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75101 Nr: 3015-03.2015.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILOMENA LEOTERIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 FINALIDADE: intimar os advogados das partes da sentença a seguir 

transcrita: Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO movido pelo 

INSS em face de FILOMENA LEOTERIA DA SILVA.No decorrer do 

procedimento, a parte autora desistiu do recurso de apelação, perdendo o 

objeto a presente demanda (fl. 62). Relatei. DECIDO. Tendo em vista as 

petições de fl. 62, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Sem custas e 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75570 Nr: 3325-09.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fl. 47, considerando que se trata de documento 

público que pode ser obtido diretamente pela procuradora junto aos 

órgãos públicos. Outrossim, cabe a parte autora manter seu endereço 

atualizado e ao Juiz cabe a condução do feito dispensando tratamento 

igualitário e imparcial para a garantia do devido processo legal. Intime-se a 

parte autora que promova o andamento do feito no prazo de 10 dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, 25 de outubro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77644 Nr: 1054-90.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIDE MAURINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Visto(...) Tendo em vista a manifestação de 

fl. 76, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do 

CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78821 Nr: 1755-51.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao artigo 496, § 3º, do CPC, deixo 

de remeter os autos a instância superior para reexame 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79061 Nr: 1893-18.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON ANTONIO CHAGAS DE 

LIMA - OAB:21831-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Visto(...) Ante o exposto, julgo improcedente 

o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 

487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79214 Nr: 1969-42.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYCHELLI DA CONCEIÇAO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a parte exequente para que indique o número da 

conta em que deverá ser feito o levantamento do numerário bloqueado em 

fls. 43/43vº, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 79704 Nr: 2285-55.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA BEZERRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao artigo 496, § 3º, do CPC, deixo 

de remeter os autos a instância superior para reexame 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80305 Nr: 2656-19.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDIMAR DA SILVA ALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404-0

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando Dr. Paulo Henrique 

Vacário, para manifestar-se sobre o cálculo penal, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81488 Nr: 3404-51.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FELISMINA DE JESUS CAMELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Visto(...) Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento da aposentadoria por idade a 

Requerente MARIA FELISMINA DE JESUS CAMELO, equivalente a 01 (um) 

salário mínimo mensal, a partir de (24/10/2016 – fl. 53).Extingo o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81524 Nr: 3437-41.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR PERETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Visto(...) Ante o exposto, julgo improcedente 

o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 

487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82126 Nr: 270-79.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CANTANHEDE COSTA, DOMINGOS 

ALTINO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora da decisão a seguir 

transcrita: 1. Certifique-se o decurso de prazo para contestação;2. Defiro 

o pedido de remoção do veículo, conforme petição de fls. 45 e 46;

Após, voltem conclusos.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 82952 Nr: 863-11.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHCQ, LUCICLEIA CAMPELO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER - LGA LIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Tendo em vista a manifestação de 

fl. 68, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do CPC. Sem custas e honorários pela parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85948 Nr: 2868-06.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar parte autora para efetuar o pagamento das custas 

iniciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87102 Nr: 3700-39.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FLORIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando Dr. Ruy Barbosa M. 

Ferreira, para manifestar-se sobre o cálculo penal, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87618 Nr: 4035-58.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 FINALIDADE-1: intimar o advogado do réu que foi INDEFIRIDO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do acusado, bem como o pedido de 
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restituição do veículo da corrente e pingente de ouro, e, o valor em 

dinheiro apreendidos; que foi deferido a restituição do aparelho celular LG 

A275, 2 chips, Quadriband, EMAI 35156806666465-8 com chips.

FINALIDADE-2: intimar o advogado do réu, para comparecer a audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 7 de fevereiro de 2018, às 

18h00min, bem como qua foram expedidas cartas precatórias para as 

Comarcas de Matupá e Gurantã do Norte-MT, para oitiva das testemunhas 

de acusação, bem como para a Comarca de Terra Nova do Norte-MT, para 

oitiva das testemunhas de defesa.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130610 Nr: 8414-09.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE MARCIO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katya Regina Novak de Moura - 

OAB:15989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

condeno a Requerida a pagar ao Requerente o montante de R$13.500,00, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da data da 

citação.Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, este fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145906 Nr: 6091-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Pratica Jurídica - 

OAB:

 Nomeio como Curador Especial o Núcleo de Prática Jurídica da Unemat. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 35228 Nr: 2689-88.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Natalina Bolognoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para que se manifeste.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81491 Nr: 3661-48.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAURI ALVES MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda, Banco 

do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, Luciano Joanucci Motti - OAB:7832, Rodrigo Sampaio 

de Siqueira - OAB:9259/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100104 Nr: 2126-79.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVANI COSTA LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento 

(14/1/2015), calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140988 Nr: 4049-72.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO CARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data que cessou o 

pagamento (20/1/2017), calculado na forma do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu 

a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 

10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 

111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, 

face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47540 Nr: 4211-82.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea Candida Rodrigues, João Claiton 
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Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Aguarde-se resultado da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89246 Nr: 1104-20.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ FANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigoeste Industria e Comercio de Carne 

Ltda-ME, Espólio de Alípio Gomes do Nascimento, Maria de Lourdes Alves 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Senilton Vicente de Souza - 

OAB:4744/MT

 Defiro o requerido.Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103681 Nr: 3610-32.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Pagliarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora da R. sentença: Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando a fase de 

conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de auxílio 

doença ao autor, a partir da data da citação ou do requerimento 

administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, condenado ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria 

por invalidez.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116208 Nr: 2255-50.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento 

(26/4/2016), calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123804 Nr: 5291-03.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVIMAR DE FREITAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da notícia da morte da parte autora ALVIMAR DE FREITAS NEVES 

intime-se o patrono para que no prazo de 15 dias habilite os herdeiros, sob 

pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141436 Nr: 4221-14.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data que cessou o 

pagamento (10/7/2014), calculado na forma do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu 

a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 

10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 

111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, 

face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144884 Nr: 5631-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourivaldo Rodrigues Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Pontes e Lacerda MT - 

Executivo Municipal, Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828, JAMES ROGERIO BAPTISTA - OAB:9992/B

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151729 Nr: 8768-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JESSICA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas para impugnação.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47540 Nr: 4211-82.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea Candida Rodrigues, João Claiton 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Às partes para alegações finais no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50992 Nr: 2384-02.2009.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Maria Funari Lobaczewski Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Babka - OAB:303464, 

LEONARDO PANTALEÃO - OAB:146438-SP, Ricardo Cardoso 

Monteiro - OAB:267266/SP

 Posto isso, julgo procedente os embargos de terceiro opostos por Claudia 

Maria Funari Lobaczewski em face de Leila Aguetoni o que faço para 

determinar a liberação em definitivo do bem imóvel objeto do esbulho e sua 

restituição a embargante, nos termos do artigo 469, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a embargada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixo 

em R$ 3.000,00. O valor dos honorários foi fixado levando-se em conta o 

zelo do profissional responsável pela atuação em juízo, ainda, pela 

importância e natureza de causa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58747 Nr: 4313-36.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Queiroz Roberto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para fins de direito que a contestação é tempestiva, sendo 

assim, abro vistas ao autor para apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60510 Nr: 850-52.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Meira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:

 Nos termos da legislação processual art. 162, parágrafo 4º, do Código de 

Processo Civil, intimo o advogado da parte autora para que cumpra a 

sentença exequenda, no prazo de 15 dias ( CPC art 523, caput), pagando 

o débito atualizado e acrescidos de juros de mora, no valor de R$ 6.150,46 

( seis mil e cento e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) ou, 

querendo, apresente impugnação ( art 525 do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97740 Nr: 1113-45.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Às partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102366 Nr: 3092-42.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEODORA CAMPOS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108983 Nr: 5793-73.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALVES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON AGNEZINI - 

OAB:19761/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do cumprimento da obrigação julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115218 Nr: 1982-71.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONÓRIO SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117594 Nr: 2730-06.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisia Moraes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os embargos. Trata-se de embargos de declaração de ambas as 

partes.

Quanto ao pedido do INSS, entendo que a sentença foi clara neste 

sentido.

Quanto ao autor, realmente houve um erro material na sentença, com a 

fundamentação diversa do dispositivo. Com isso, ACOLHO os Embargos 
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Declaratórios do autor para alterar o dispositivo para: “Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando a fase de 

conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de auxílio 

doença ao autor, a partir da data da citação ou do requerimento 

administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, que converto para aposentadoria por invalidez.”

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123047 Nr: 4940-30.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128041 Nr: 7211-12.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brancher - Motores e Máquinas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLC CONTABILIDADE LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ANGELICA DE MORAES 

NAVARRO - OAB:6606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço na forma do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para:a)DECLARAR a existência de 

relação jurídica entre as partes;b)CONDENAR a requerida ao pagamento 

de R$ 51.057,46 (cinquenta e um mil e cinquenta e sete reais e quarenta e 

seis centavos), a título de danos materiais em decorrência do erro na 

prestação dos serviços de contabilidade, com juros a partir do EVENTO 

DANOSO (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a 

partir da data do efetivo PREJUÍZO (Súmula 43 do STJ);c)CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), a 

título de danos materiais referentes à necessidade de contratação de 

assistência tributária, bem como de advogados, com juros e correção 

monetária a partir da data do efetivo PREJUÍZO (Súmula 43 e 54 do STJ); 

d)CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) a título de danos morais, com juros a partir do EVENTO DANOSO 

(art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do ARBITRAMENTO (Súmula 362 do STJ); ee)CONDENAR o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do 

valor da condenação.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128925 Nr: 7651-08.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALQUIRIA LEAL TORNACIOLE TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação à Execução proposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social em face de WALQUIRIA LEAL TORNACIOLE, alegando em 

apertada síntese excesso de execução.

Recebida a inicial, a parte impugnada foi citada, sendo que se manifestou.

Foi determinada a realização de cálculo pelo contador judicial.

Cálculos pelo contador judicial em Ref: 49, sendo que as partes se 

manifestaram.

É o relatório. Decido.

Narra o impugnante que houve excesso em razão de:

A) 13ª Salário

B) Data do Início e fim do Benefício

C) Juros de Mora

A alegação de que estando o segurado em gozo de benefício, o abono 

anual será pago administrativamente, nos termos do artigo 40 da Lei 

8.213/91 e respectivo decreto de regência, sob pena de enriquecimento 

sem causa do segurado que poderá perceber em duplicidade o referido 

montante deveria ser comprovada, apresentando para tanto que foi pago 

administrativamente, sendo que não o foi.

Tratando-se de ônus compelido ao impugnante e este não foi comprovado, 

afasto a alegação suscitada.

Por sua vez, a discordância em relação da Data do Início e fim do 

Benefício encontra-se superada em razão dos cálculos apresentados pelo 

contador judicial em Ref: 49.

Por fim, vislumbro que há discrepância de valores também em razão do 

método de aplicação da correção monetária.

Da análise dos cálculos apresentados pelo contador judicial, verifico que 

foi determinada a aplicação de correção monetária conforme índice 

previsto no Manual de Cálculo da Justiça Federal, o que foi aplicado pelo 

exequente e pelo contador judicial de maneira correta, sendo que a deste 

encontra-se atualizada e ainda em consonância com o entendimento dos 

tribunais regionais federais, senão vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ATESTA INCAPACIDADE PELA MESMA DOENÇA DIAGNOSTICADA 

ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PERDA DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO 

MANUALDE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

FIXAÇÃOMANTIDA. 1. A prova dos autos consigna incapacidade anterior 

à perda da qualidade de segurado, uma vez que a parte autora obteve seu 

benefício administrativamente pela mesma doença que foi diagnosticada 

pelo médico perito. Continuidade da moléstia incapacitante. 

Restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a cessação. 2. Em 

relação aos honorários periciais, deve prevalecer o valor fixado pelo juiz a 

quo, uma vez que possível a fixação fora dos limites estabelecidos, nos 

termos do art. 3º, parágrafo único da Resolução CJF nº 541/2007 

(atualmente, Resolução CJF 305/2014, art. 28, parágrafo único). 3. Sobre 

os valores dos benefícios atrasados devem incidir juros moratórios desde 

a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, além de 

correção monetária desde quando cada benefício for devido, utilizando-se 

os percentuais de juros e índices de correção para os débitos 

previdenciários constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, Res. 

CFJ 267/2013, compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis 

concedidos em período concomitante. 4. Apelação do INSS parcialmente 

provida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 00395937020104019199 (TRF-1) 

- Data de publicação: 15/09/2015)”.

Diante do exposto, de rigor a improcedência da impugnação ora 

apresentada e a homologação do cálculo apresentado pelo contador 

judicial.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de impugnação dos cálculos 

apresentados, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, e HOMOLOGO os cálculos de Ref: 49.

Transitado em julgado, expeça-se RPV.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132916 Nr: 526-52.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uilto Francisco Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

condeno a Requerida a pagar ao Requerente o montante de R$13.500,00, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da data da 
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citação.Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, este fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140048 Nr: 3711-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO RUFINO DE CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNEMAT - OAB:

 Defiro o requerido.

Nomeio a Defensoria Pública como Curadoria Especial.

Dê-se vistas à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145696 Nr: 5993-12.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darly Maria da Silva Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data que cessou o 

pagamento (27/6/2017 – data da comunicação), calculado na forma do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154913 Nr: 10359-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:OAB/MT 88.34

 Certtifco que o processo encontrase a disposição do nobre Advogado 

Robervelte Braga Francisco.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47540 Nr: 4211-82.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea Candida Rodrigues, João Claiton 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Certifique o cartório acerca do resultado do incidente de falsidade 

documental.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47540 Nr: 4211-82.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea Candida Rodrigues, João Claiton 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Às partes para alegações finais no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 51354 Nr: 2676-84.2009.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clezia Ferreira Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcenter Calçados Centro Oeste Ltda e 

Calcard Administradora de Cartões Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alessandro Ribeiro 

dos Santos - OAB:6.894

 Diante do cumprimento do acordo, julgo extinto o feito nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81541 Nr: 3723-88.2012.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Leonel de Menezes, José Leonel de 

Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Ao exequente para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84803 Nr: 2327-42.2013.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cemi Fagundes da Silva, Joana Darc da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Fagundes da Costa, Espólio de 

Zélia da Silva da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane da Cunha Bezerra - 

OAB:7.709 -B, Wilson Donizeth de Freitas Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reconsidero a decisão que julgou extinto o processo.

Ao inventariante para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88840 Nr: 746-55.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Alves dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado para manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92156 Nr: 3531-87.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Souza Cruz, Leonice Messias Marchiori, Maria 

Aparecida Alves Cândido, Maria Célia Ferreira Abrantes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A sentença já transitou em julgado e o requerido insiste em desconstituir o 

título judicial através de petições, enquanto, conforme cediço, deveria 

promover a ação rescisória.

Diante disso rejeito preliminarmente a alegação de inexigibilidade do 

referido título judicial, vez que se trata de via inadequada.

Por oportuno, visando adequar os honorários periciais fixo-os em 

R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ao requerido que pugnou pela perícia contábil para recolhimento da 

custas, sob pena de preclusão da prova pericial, vez que de acordo com 

o CPC, a responsabilidade pelo custeio da perícia é daquele que a 

requereu (CPC, art. 95), tendo a possibilidade de pedir o reembolso à parte 

contrária caso seja o vencedor da demanda (CPC, art. 82, §2º) .

O não recolhimento dos valores apresentados ensejará a perda da 

oporunidade de se produzir perícia contábil, presumindo-se verdadeiros 

os cálculos apresenados pela parte autora.

Frise-se o pedido de liquidação de sentença e da perícia contábil foram 

pugnados pelo requerido, não sendo admissível que queira passar o ônus 

para outro ente da Federação, que nada term com a relação jurídica 

dedezuida em Juízo.

Da mesma forma advirto que protelações desnecessárias que impeçam a 

solução da lide em definitivo serão consideradas como litigância de mã-fé 

ensejando a aplicação de multa consoante Código de Processo Civil.

Prossiga-se com a impescindível lealdade e cumprimento dos ônus 

processuais para que não seja eternizada a lide, que, lamentável ainda 

perdura por culpa exclusiva do requerido, que não cumpre com a 

obrigaçãod ecorrente do título judicial e ainda protela desnecessariamente 

a solução definitiva, ao invés de adotar a via adequada para a tentativa de 

desconsitutição do crédito. Pasmem o Processo em comento já possui 678 

folhas para uma questão meramente de Direito.

Concedo prazo de 05 dias para recolhimento das custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97628 Nr: 1068-41.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DORNELLO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação à Execução proposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social em face de Cleiton Dornello Vieira, alegando em apertada 

síntese excesso de execução.

Recebida a inicial, a parte impugnada foi intimada, sendo que se 

manifestou.

É o relatório. Decido.

Vislumbro que a discrepância de valores se dá em razão do método de 

aplicação da correção monetária.

Da análise da sentença, verifico que foi determinada a aplicação de 

correção monetária conforme índice previsto no Manual de Cálculo da 

Justiça Federal, o que foi aplicado pelo exequente de maneira correta, 

sendo que a deste encontra-se atualizada.

Diante do exposto, de rigor a improcedência da impugnação ora 

apresentada e a homologação do cálculo apresentado pelo autor.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de impugnação dos cálculos 

apresentados, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, e HOMOLOGO os cálculos.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99122 Nr: 1703-22.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Nozor Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Ferreira de Brito - 

OAB:9982/MS, Henrique Lima - OAB:9979/MS, Paulo de Tarso 

Pegolo - OAB:10789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao embargado para contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99275 Nr: 1758-70.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio Miguéis Jacob - 

OAB:6204/MT

 Ao exequente para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99668 Nr: 1906-81.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR SALVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes para alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100286 Nr: 2221-12.2015.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI 

Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA VIEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT, José Quagliotti salamone - OAB:103.587/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103065 Nr: 3372-13.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Elisio Ballerini Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA LOPES - 
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OAB:77713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER MARTINS 

BERNARDES - OAB:15604

 Converto o julgamento em diligência para que o embargado/exequente 

apresente nestes autos cópia dos contratos celebrados, prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104418 Nr: 3907-39.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Roberto Cardoso de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 

921, III do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105172 Nr: 4211-38.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farm. Int. Fund. Ass. Trab. Rural, Solben - 

Sociedade Lacerdensse de Beneficência

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consagração ao princípiod a não-surpresa ao requerente para que se 

manifeste acerca da competência para cobrança de conbtribuições 

previdenciárias já que se trata de relação trabalhista e tributo de 

competência da União.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108543 Nr: 5588-44.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Salvio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Felix Luiz Rodrigues, Wanderley de 

Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110242 Nr: 168-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakles Borges Taquary

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202

 Ao requerente para que se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116150 Nr: 2242-51.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariela Maria Fornarolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos, vez que a matéria de direito foi amplamente discutida e 

analisada na sentença.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126114 Nr: 6296-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMO TEIXEIRA COELHO, LEANDRO MOREIRA DA 

SILVA COELHO, ROMULO JOVENTINO COELHO, Marcelo Joventino Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILICIA ARMADA COM INTEGRANTES QUE SE 

REVESAM CONSTANTEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JOVENTINO COELHO - 

OAB:5950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230

 Às partes para que se manifestem acerca do teor da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126540 Nr: 6493-15.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Luiz Pinheiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento 

(12/8/2016), calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128295 Nr: 7306-42.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anezive Fernandes Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor, desde a data da suspensão administrativa, 

condenando ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria por 

invalidez a partir da data da constatação pelo laudo pericial. Referido 

benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128410 Nr: 7376-59.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilze Ferreira Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data que cessou o 

pagamento (30/12/2012), calculado na forma do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu 

a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 

10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 

111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, 

face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138317 Nr: 3006-03.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezario Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida juntou recurso de apelação na referencia 

62 datado de 22/09/2017, juntamente a certidão de intimação pessoal, 

levando o cartório ao equívoco de não observar a juntada do recurso, 

portanto verifico que o mesmo é tempestivo, torno nula a certidão de 

transito em julgado e abro vistas ao autor para contrarazoar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138796 Nr: 3158-51.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar de Carvalho Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Montilha de Lima, Rosangela dos Reis 

Figueiredo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Converto o julgamento em diligência para que o requerente comprove os 

serviços prestados, bem como, para que o embargado em consagração 

ao princípioda boa-fé e da lealdade processual pague,a o menos, os 

valores que contraiu em caráter de "empréstimo".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139906 Nr: 3656-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIZÂNGELA SOUZA DOS SANTOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:

 As partes para que especifiquem provas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139906 Nr: 3656-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIZÂNGELA SOUZA DOS SANTOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

22/02/2018 às 15h10. Intimem-se autor e requerido para depoimento 

pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140418 Nr: 3894-69.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genivaldo Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento 

(05/08/2016), calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de 

sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do 

débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os 

honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141532 Nr: 4278-32.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento 

administrativo pela autarquia, o que se deu primeiro. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145501 Nr: 5917-85.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor, desde a data da suspensão administrativa, 

condenando ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria por 

invalidez a partir da data da constatação pelo laudo pericial. Referido 

benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154024 Nr: 9919-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CASTILHO CARDOSO, DENISE DIAS DE 

OLIVEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDA - 

OAB:15376, Ricardo Quidá - OAB:2.625/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de justificação para o dia 25/01/2018 às 13hs. Cite-se 

e Intime-se o requerido, para que compareceça a audiência e fique ciente 

de que o prazo para contestar começara a fluir da data da audiência. 

Intimem-se, devendo as testemunhas comparecerem indenpendente de 

mandado.

Deve o Sr. Oficial de Justiça observar a necessária celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154764 Nr: 10272-41.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVAL FRANCISCO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vista ao autor para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155106 Nr: 10434-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS PAULA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23780 Nr: 3105-27.2004.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Duarte do Valle, Maria da Gloria Nogueira do 

Vale.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Vanderlei Valentin da 

Silva, Arachi Dias da Silva, Marcos Paulo Vidal de Castro, Pedro Martiniano 

Neto, José Alberto Machado, José Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Antonio Luiz Ferreira da Silva - 

OAB:6.565-MT, Eloi Ricardo Reffatti - OAB:9468-MT, Erendirah 

Maxima de Balbino e Trindade - OAB:22046/O, Flávio Paulo Lange - 

OAB:2398-MS, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT, LUIZ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:1357/MT, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7683/MT, Vanilza Balbino Vieira - OAB:4607/MT

 às partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60255 Nr: 5800-75.2009.811.0013

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGMdA, Carla Regiane Botelho Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valter de Oliveira, Cindya Izabelle 

Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de prestação de contas paresentadas por Vittoria 

Gabrieli Mariano de Almeida como incidente nos autos do Inventário de 

Cod.17812.

Consta às fls.156, impugnação apresentada por Carla Regiane Botelho 

Mariano apontando vício nas contas prestadas, pois a prestadora teria 

apresntados documentos que não correlacionam com o inventário, o que 

evidenciaria fraude aos interesses da menor Vittoria Gabrielly.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Considerando os termos da impugnação à prestação de contas, bem 

como, a inércia da prestadora em esclarecer de forma minuciosa as 

contas e refutar as alegações do impugnante, REJEITO as contas ora 
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prestadas e determino à inventariante que as preste em 30 dias, sob as 

penas da lei.

PRI. Arquivem-se estes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82486 Nr: 4764-90.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedreira L. M. Ltda, Moacir de Araújo Estácio, 

José Oscar da Silva Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94579 Nr: 5422-46.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wyldo Pereira da Silva, Donizete Barbosa do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - OAB:5111

 Vistos.

Dê-se vistas para as alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98570 Nr: 1482-39.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para contrarrazoar. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117343 Nr: 2672-03.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS RIBEIRO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Benedito Nassarden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE MORAES 

MAXIMINO - OAB:18927/A

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência e no intuito de assegurar os princípios 

do contraditório e da ampla defesa determino ao requerido/reconvinte que 

apresente, no prazo de cinco dias, mídia com todo o teor das conversas 

gravadas constante dos autos em epígrafe a fim de que não seja arguida 

qualquer nulidade processual.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126277 Nr: 6378-91.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENFICA ANTONIO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - OAB:55832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, o que faço nos termos do art. 

485, VI, do Código de Processo Civil.Condeno o embargado ao pagamento 

dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa 

atualizado, nos termos do art. 85, §2º, da lei n. 13.105/15, suspensa a 

cobrança em razão da gratuidade deferida.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129224 Nr: 7792-27.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE EDUARDO GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data do indeferimento (19/9/2016), 

calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que 

converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129226 Nr: 7794-94.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEU DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento 

(16/9/2016), calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 133634 Nr: 746-50.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento 

(17/5/2016), calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133662 Nr: 752-57.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Edimilson Ezequiel Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data que cessou o 

pagamento (8/9/2016), calculado na forma do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu 

a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 

10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 

111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, 

face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136378 Nr: 2108-87.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fagner Leandro de Freitas Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data que cessou o 

pagamento (11/07/2016), calculado na forma do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu 

a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 

10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 

111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, 

face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137318 Nr: 2537-54.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Quintino Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Intime-se o autor para que se manifeste sobre o laudo, no prazo de 10 

dias.

Após, voltem conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138324 Nr: 3007-85.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANEILA IZIDIO DO AMARAL SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data do indeferimento administrativo 

(7/12/2016), calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138770 Nr: 3143-82.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data do indeferimento administrativo 

(21/10/2017), calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça 
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Federal, que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de 

sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do 

débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os 

honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140200 Nr: 3782-03.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VIANA DA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento 

(31/12/2017), calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de 

sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do 

débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os 

honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140284 Nr: 3819-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NATALIA PEREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento para registro tardio de óbito de Valdemir Pereira 

de Moraes falecido aos 10 dias do mês de novembro de 2016 tendo como 

causa mortis – choque hipovolêmico por ferimento de arma branca.

Consta nos autos declaração de óbito 23659117-7 atestando o fato.

É o Relatório. Passo a decidir.

Consoante o documento acostado aos autos verifica-se prima facie a 

veracidade dos fatos noticiados na peça vestibular.

Desta forma, não pairam dúvidas acerca da necessidade de se regularizar 

a situação com a devida lavratura do óbito.

ISSO POSTO, Julgo PROCEDENTE o pedido e por conseguinte, determino a 

expedição de Mandado de Averbação para que conste a lavratura do 

óbito de Valdemir Pereira de Moraes, com os dados constantes da 

declaração de óbito acostada aos autos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140416 Nr: 3892-02.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR BATISTA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e de tudo que mais dos autos consta, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvo o 

mérito e encerro a fase de conhecimento, nos moldes do art. 487, I, do 

CPC.Condeno o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), que em 

razão do benefício da assistência judiciária fica suspensa a exigibilidade 

pelo prazo de 5 (cinco) anos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141450 Nr: 4225-51.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento 

(16/9/2016), calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141688 Nr: 4356-26.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU LOPES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data que cessou o 

pagamento (07/2/2017), calculado na forma do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu 

a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 

10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 

111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, 

face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 637 de 1095



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145617 Nr: 5962-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÍZA AGOSTINHO DE CASTRO FÉLIX, CARLOS 

EDUARDO FÉLIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S/A, Mineração Apoena S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/O

 Designo audiência para o dia 21/03/2018 às 13hs. Intimem-se as partes, 

devendo as testemunhas comparecerem independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154960 Nr: 10386-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Luis Werner - 

OAB:6298-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência para o dia 25/01/2018 às 13h30. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158007 Nr: 11835-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: William Pires Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calini Oliveira Duarte, Fernando Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Rondonia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se servidno o presente como mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 2462 Nr: 2581-64.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Cesar dos Santos, Antenor Forin, Ana 

Maria de Fátima Forin dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Senilton Vicente de Souza - 

OAB:4744/MT

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 124608 Nr: 5635-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/O

 Vistos em correição.

CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao cumprimento de todas as cartas 

precatórias expedidas no feito, inclusive atendendo ao que foi requerido 

pelo Ministério Público à fl. 1.063, relativo à intimação do réu para efetuar o 

preparo das referenciadas missivas, caso ainda não tenha havido 

comprovação.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27519 Nr: 2517-83.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT., James Rogério Baptista - OAB:9.992-B-MT, Marcos 

da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2517-83.2005.811.0013

Código nº 27519

Vistos.

Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE 

movida por JOSÉ PEREIRA NETO em desfavor de INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl.179/182, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (fl. 10).

 DEFIRO o pedido e, por consequência, DETERMINO que sejam adotas as 

providências necessárias para expedição de alvarás, conforme valores 

de fls. 170 e 176, tal como requerido, ou seja, em nome do causídico 

James Rogério Baptista, conforme procuração à fl.10.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 22 de junho de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 46955 Nr: 3622-90.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Persiliano da Silva Murtinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3622-90.2008.811.0013

Código nº 46955

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE AMPARO SOCIAL C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movida por PERSILIANO DA SILVA MUTINHO em desfavor 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 169/172, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 23).
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Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 169/172, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fl. 167.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 25 de novembro de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59929 Nr: 273-74.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Serafim da Silva, Vania Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Santos Alves, Maria Luzia 

Toledo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, de direito que a parte executada 

devidamente intimada da penhora realizada nos autos, conforme consta 

AR de fls.130 verso, até a presente data não se manifestou. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas para a parte autora 

se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86928 Nr: 4605-16.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Itamarati S/A, Nobre Seguradora do 

Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960, Rafael Oliveira Favretto - OAB:15.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HENRIQUE LUIZON - 

OAB:160903, CLAUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12355, Maria Emilia 

Gonçalves de Rueda - OAB:OAB/PE 23748

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada de fls.436/446 e, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vistas à parte autora 

para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 3100 Nr: 765-23.1998.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFF"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada de fls.167/283 e, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vistas à parte autora 

para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 27774 Nr: 2774-11.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Bernardino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que,a parte autora devidamente 

intimada da certidão de fls.157, conforme consta publicação de fls.170, 

até a presente data não se manifestou.Assim, com o amparo ao prov. 

56/2007 - CGJ procedo a intimação da parte autora pessoalmente para se 

manifestar nos autos em cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46726 Nr: 3359-58.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cícero de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, conforme manifestação de fls.158 

verso, e com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 55598 Nr: 1104-59.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiane S. Pereira - ME, Claudiane Salustiano 

Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:, PROCURADOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Angelica de Morais 

Navaro - OAB:6.606, Jair de Oliveira Lima - OAB:4.823-B/MT

 Autos do processo nº 1104-59.2010.811.0013

Código nº 55598

Vistos.

DEFIRO o pedido de citação por edital da parte executada na forma do 

artigo 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80.

Decorrido o prazo de citação e havendo manifestação, tornem os autos 

conclusos.

Caso decorra o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 08 de julho de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63365 Nr: 3705-04.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Carlos de Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico para os devidos fins que, houve a liberação de valores conforme 

alvará nº 372400-P/2017. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 

-CGJ, abrimos vistas para a parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88921 Nr: 814-05.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, conforme juntada de fls.67/68, e com 

amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas para a parte autora 

se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142896 Nr: 4840-41.2017.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em consonância com o parecer ministerial de fl. 44, INTIME-SE 

pessoalmente o autor, via carta precatória, a fim de que se manifeste no 

feito, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento dos autos, na forma do art. 485, III e 

§ 1º, do NCPC.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151577 Nr: 8680-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMFESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos com a finalidade de citar e intimar a ré para 

comparecer à sessão de mediação, cujo resultado foi prejudicado.

Na sequência, INTIME-SE o autor, por meio de seus advogados e via DJE, 

a fim de que requeira o que entender pertinente, no prazo de 10 (dez) 

dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 55598 Nr: 1104-59.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiane S. Pereira - ME, Claudiane Salustiano 

Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:, PROCURADOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Angelica de Morais 

Navaro - OAB:6.606, Jair de Oliveira Lima - OAB:4.823-B/MT

 Autos do processo nº 1104-59.2010.811.0013

Código nº 55598

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 53, no montante 

de R$ 15.984,50 (quinze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e 

cinquenta centavos), conforme cálculo de atualização acostado à fl. 54; 

sobre o CNPJ de nº 06.136.142/0001-67 e CPF de nº 603.989.901-82; b) 

havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja 

vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, item 2.19.1.4), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte 

devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Exitosa a constrição, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora a ser cumprido no endereço da(s) 

parte(s) devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que 

sofreu constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores do item I e 

inexistindo veículos automotores (III), fica desde logo deferida o pedido de 

acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo 

passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, item 2.16.4), devendo a 

(o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de 

cor marrom (CNGC, item 2.3.21).

 V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

VI – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 18 de janeiro de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59463 Nr: 5029-63.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT, Sinomar Francisco dos Santos - OAB:4815 

OAB/RO

 Vistos em correição.De partida, cumpre salientar que a modificação da 

guarda da parte assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, não altera a relação jurídica processual estabelecida entre a 

criança M. Y. B. S e o executado.No mais, a fim de dirimir a controvérsia 

sobre os pagamentos efetivados pelo executado, DETERMINO a remessa 

dos autos à contadoria do juízo, a fim de que o débito alimentar em aberto 

seja atualizado, no prazo de 30 (trinta) dias.Saliento que a diligente 

contabilista judicial deverá, para a elaboração dos cálculos, atentar-se que 

especialmente às informações contidas na peça processual da lavra da 

Defensoria Pública de fls. 272/287 (Ref. 99) e aos comprovantes de 

depósitos bancários acostados pelo executado às fls. 317/371 (Ref. 132), 

bem como às seguintes diretrizes:( i ) o valor principal no ano de 2012 

correspondia a R$ 195,93 (cento e noventa e cinco reais e noventa e três 

centavos);( ii ) o valor principal, de janeiro a setembro de de 2013, 

correspondia a R$ 213,57 (duzentos e treze reais e cinquenta e sete 

centavos), e de outubro a dezembro de 2013 passou a R$ 203,40 

(duzentos e três reais e quarenta centavos);( iii ) o valor principal no ano 

de 2014 correspondia a R$ 203,40 (duzentos e três reais e quarenta 
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centavos);( iv ) o valor principal no ano de 2015 correspondia a R$ 203,40 

(duzentos e três reais e quarenta centavos);( v ) o valor principal no ano 

de 2016 correspondia a R$ 203,40 (duzentos e três reais e quarenta 

centavos);( vii ) o valor principal no ano de 2017 correspondia a R$ 203,40 

(duzentos e três reais e quarenta centavos);( viii ) os vencimentos das 

prestações alimentícias ocorreram no décimo dia de cada mês;( ix ) sobre 

o valor principal incidiram acréscimos decorrentes de correção monetária 

pelo IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

vencimento de cada parcela.Na sequência, PROMOVA-SE nova conclusão 

dos autos para deliberação acerca do pedido de revogação da prisão civil 

do executado.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.INTIME-SE o executado via DJE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60548 Nr: 888-64.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Gonçalves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 888-64.2011.811.0013

Código nº 60548

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por DIVINA 

GONÇALVES SILVA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 157, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (fls. 19 e 158).

 DEFIRO o pedido e, por consequência, DETERMINO que sejam adotas as 

providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores de 

fls. 154 e 155, tal como requerido, ou seja, em nome do causídico Hailton 

Magio, conforme procuração às fls.19 e 158.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 05 de julho de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80394 Nr: 2488-86.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Salasar & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o requerido foi devidamente 

citado via Edital, e até a presente data não se manifestou. Assim e 

conforme determinação de fls. 115, abro vistas dos autos ao Defensor 

Publico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98335 Nr: 1379-32.2015.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Paulo Alencar de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisleiva Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVAN ROCHA FILHO - 

OAB:2650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 Vistos.

PAULO ALENCAR DE ARAUJO, devidamente qualificado, ajuizou a 

presente AÇÃO DE GUARDA em desfavor de GISLEIVA PEREIRA DE 

SOUZA, também qualificada.

O feito tramitou regularmente e à fl. 247 aportou aos autos pedido de 

extinção do processo em decorrência da desistência do autor. Assim, a ré 

foi intimada para que se manifestasse, na forma do art. 485, § 4º, do 

NCPC, tendo concordado expressamente com o pedido formulado pelo 

requerente (vide fls. 254/256).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De acordo com a informação constante dos autos (fl. 247), o autor não 

mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. Lado outro, ao 

se cumprir o disposto no art. 485, § 4º, do NCPC, percebe-se que a ré, a 

despeito de ter sido intimada para se manifestar sobre a requerida 

desistência, por meio de seus advogados e via DJE, expressou anuência 

com o pedido, conforme petição de fls. 254/256.

Nesta esteira, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO o autor ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 90, 

“caput”, do NCPC, bem como aos honorários de advogado, os quais fixo o 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do art. 85, § 8º, do NCPC. No 

entanto, considerando a concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita, a cobrança de tais verbas fica suspensa, consoante 

dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE via DJE.

NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público.

Transitada em julgado a presente sentença, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105606 Nr: 4405-38.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair José Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, informando no prazo máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento 

da diligência, sob pena de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º, e 537 

do NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais do autor, se já não o tiver sido 

feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

Após, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao cumprimento das 

disposições finais registradas no bojo da sentença de fls. 105/106.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113171 Nr: 1289-87.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 641 de 1095



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE CORON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, informando no prazo máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento 

da diligência, sob pena de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º, e 537 

do NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais do autor, se já não o tiver sido 

feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

Após, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao cumprimento das 

disposições finais registradas no bojo da sentença de fls. 100/102.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126461 Nr: 6457-70.2016.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em consonância com o parecer ministerial de fl. 44, INTIME-SE 

pessoalmente a autora, via mandado, a fim de que se manifeste no feito, 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento dos autos, na forma do art. 485, III e § 

1º, do NCPC.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137331 Nr: 2539-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBFC, ALFDC, LFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 Vistos em correição.INDEFIRO o pedido de declaração da invalidade do 

negócio jurídico que culminou na transferência do veículo Volkswagen 

Voyage, placas NPQ3258, uma vez que para o reconhecimento da fraude 

à execução o credor lesado deve comprovar a má-fé do terceiro 

adquirente, o que não ocorreu no caso em análise.Nesse sentido, trago à 

baila a ementa do seguinte julgado proferido pelo e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – 

ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL APÓS A CITAÇÃO NA AÇÃO EXECUTIVA – 

BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE FRAUDE À 

EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. 1. “A simples existência de ação em curso no 

momento da alienação do bem não é suficiente para evidenciar a fraude à 

execução, sendo necessário, caso não haja penhora anterior, 

devidamente registrada, que se prove o conhecimento da referida ação 

judicial pelo adquirente, para que se possa considerar caracterizada a sua 

má-fé, bem como o consilium fraudis” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

1024779/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 

13/08/2013, DJe 20/08/2013). 2. Inexistindo comprovação da má-fé do 

terceiro adquirente, ou demonstração de registro prévio da penhora, não 

há falar em fraude à execução.”(Ap 150063/2013, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2014, 

Publicado no DJE 28/04/2014)No mais, INDEFIRO o pedido de diligência a 

ser realizada pelo oficial de justiça encarregado da efetivação do ato 

citatório do executado, por se tratar de providência inócua para 

comprovar o vínculo empregatício do executado, eis que, conforme 

decisão anterior, a circunstância hipotética de ter sido o executado citado 

na oportunidade em que encontrava nos limites de um posto de 

combustíveis, não se presta a comprovar a existência de suposto vínculo 

de emprego.Em sendo assim, DETERMINO a intimação dos exequentes, na 

pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adotem 

providências efetivas a imprimir regularidade à marcha do processo, sob 

pena de arquivamento dos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140339 Nr: 3850-50.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISNEI HENRIQUE DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRESENTES os requisitos necessários à concessão da tutela provisória 

de urgência, tais quais previstos no art. 300 do NCPC, mormente porque a 

própria autarquia requerida reconheceu administrativamente a qualidade 

de segurado e a incapacidade temporária do autor (fl. 68), CONCEDO a 

antecipação da tutela vindicada na exordial, para o fim de DETERMINAR ao 

INSS que promova a implantação do benefício de auxílio-doença ou que 

obste a cessação do pagamento caso o benefício encontre-se implantado, 

até ulterior deliberação deste juízo.EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva 

do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos, informando no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena de incidência de 

multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o patamar máximo 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos dos arts. 536, § 1º, e 

537 do NCPC, devendo, para tanto, serem encaminhados os documentos 

pessoais da parte autora.No mais, CITE-SE a autarquia requerida para, 

querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC.Após, com 

a juntada da contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora 

através de seu advogado, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada.Em seguida, com o 

transcurso do prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a 

juntada da impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para 

tanto desde NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de compromisso, que 

deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 156849 Nr: 11241-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdPdA, TAAS, AdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA, ANDRESSA DE MOURA e 

MARIA DA PENHA DE ANDRADE, devidamente qualificados nos autos, 

entabularam o acordo de fls. 1/3, e requerem, do juízo, a sua 

homologação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se 

não opôs quanto aos seus termos, conforme parecer de fl. 21.

Em seguida, vieram conclusos.

É o necessário. Decido.
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No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo (fls. 1/3) 

requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que inexistem motivos 

para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado.

Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu 

pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, 

do NCPC, visto que DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita.

PUBLIQUE-SE.

NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público.

EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva das infantes V. E. de M. A. S. e K 

de M. A. S., intimando a guardiã esta para firmá-lo junto à secretaria no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Ao final, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos 

à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159329 Nr: 86-22.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEP, SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

WASHINGTON ELIAS PEREIRA e SANDRA PEREIRA DOS SANTOS, 

devidamente qualificados nos autos, entabularam o acordo de fls. 1/9, e 

requerem, do juízo, a sua homologação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se 

não opôs quanto aos seus termos, conforme parecer de fl. 32.

Em seguida, vieram conclusos.

É o necessário. Decido.

No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo (fls. 1/9) 

requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que inexistem motivos 

para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado.

Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu 

pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, 

do NCPC, visto que DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita.

PUBLIQUE-SE.

NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público.

EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva dos infantes N. S. P. e E. S. P., 

intimando a guardiã esta para firmá-lo junto à secretaria no prazo de 5 

(cinco) dias.

Ao final, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos 

à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160069 Nr: 473-37.2018.811.0013

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGB, LFDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO REZENDE - OAB:11847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, pelos fatos e fundamentos acima expostos, AUTORIZO que a 

criança L. D. B., filha de Antônio Gilberto Bessane e Luciana Franciele 

Dias Bessane, nascida a 8 de maio de 2008, CPF nº 072.242.031-85, viaje 

desacompanhada de seus pais ou responsável no trajeto entre o Município 

de São José do Rio Preto/SP e o Município de Várzea Grande/MT, pela via 

aérea.EXPEÇA-SE o competente alvará de autorização, identificando a 

criança e seus genitores, com prazo de validade de 30 (trinta) dias (na 

forma do art. 83, § 2º, do ECA).PUBLIQUE-SE.NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público acerca do conteúdo desta sentença.INTIMEM-SE pessoalmente os 

requerentes.Após o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 86751 Nr: 4408-61.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO AMARAL DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 109, inciso V, 

ambos do Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade do réu IVANILDO 

AMARAL DE QUEIROZ.Após o trânsito em julgado, recolha(m)-se o(s) 

mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos autos e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I. No ato 

da intimação da presente sentença, deverá ser indagando ao acusado se 

deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do art. 1.421 e seu 

parágrafo único da CNGCGJ/MT.Pontes e Lacerda/MT, 05 de janeiro de 

2018.Elmo Lamoia de MoraesJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 126305 Nr: 6395-30.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR, HLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda - MT - OAB:, Mário Guedes Junior - 

OAB:190-A/RO

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Nos termos do art. 217 do CPP, 

determino que o réu seja retirado da sala no momento da oitiva da vítima 

Carla Brandolfo Pereira. II. Considerando que as testemunhas arroladas 

pela acusação/defesa já foram inquiridas, bem como que os autos de n.° 

8858-42.2016.811.0013 – Código 158194 dizem respeito aos mesmos 

fatos aqui apurados, determino a REUNIÃO DOS AUTOS desmembrados, 

para aproveitamento das provas produzidas no presente, em respeito aos 

princípios da razoável duração do processo e da economia processual, 

inclusive, ante a concordância da defesa técnica de Hemerson Lopes 

Machado. III. Não havendo pedido de diligência, encerro a instrução e 

determino que as partes sejam intimadas para apresentarem suas 

alegações finais, no prazo sucessivo de cinco dias, vindo-me a seguir os 

autos conclusos para sentença. IV. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61361 Nr: 1702-76.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B
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 28.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

ANTÔNIO MARCOS SANTOS SILVA, brasileiro, nascido no dia 22/09/1979 

em Pindaré/MA, filho de Maria do Socorro Santos Silva, como incurso nas 

sanções previstas no art. 155, §1º e §4º, II, do Código Penal. IV – 

DOSIMETRIA DA PENA(...)35.Assim, fixo a pena final, para este delito, em 

02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa, as quais torno definitivas 

nesse patamar.36.Detração penal: o réu permaneceu preso de 16/05/2011 

a 17/05/2011, totalizando 02 dias de prisão, e mesmo efetuando a 

detração prevista no art. 387, § 2º do CPP, sua aplicação não traz nenhum 

resultado prático na atual fase processual, já que não implica modificação 

do regime inicial de cumprimento da pena.37.Regime de pena: tratando-se 

de réu reincidente, diante do quantum de pena aplicada, com fundamento 

no art. 33, § 2º, do Código Penal, necessária a fixação de regime mais 

gravoso para o início do cumprimento da pena, razão pela qual fixo o 

regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da 

reprimenda.38.Substituição e suspensão da pena: incabível, pois o réu é 

reincidente em crime doloso (art. 44, II, e art. 77, I, CP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 127262 Nr: 6875-08.2016.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondonia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laed Álvares Silva - 

OAB:263-A

 Processo n. 6875-08.2016.811.0013 (127262)

Vistos.

DESIGNO o dia 16 de fevereiro de 2018, às 15h00min, para realização de 

audiência para inquirição da testemunha Josiane Aparecida Oliveira da 

Silva. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os dados da presente 

carta precatória e a data agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Pontes e Lacerda/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 135557 Nr: 1711-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR, RIPdS, TDSS, RdSC, BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Edison Oliveira de Souza Junior - 

OAB:18255/B, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Com fulcro no artigo 217 do CPP, 

determino que os réus sejam retirados da sala de audiência no momento 

da oitiva das vítimas Lorena Lorena Marchioreto Matsuda e Marcus 

Edesius Luchesi II. Considerando a necessidade de realização desta 

audiência, para que seja assegurada a garantia aos Princípios do 

Contraditório e da Ampla Defesa, bem como o aproveitamento dos atos 

processuais e diante da constatação de contradição de interesses entres 

os corréus Rafael dos Santos Coron e Tiago da Silva Souza, nomeio o d. 

causídico Dr. Edison Oliveira de Souza Júnior como advogado dativo para 

acompanhar o presente ato e representar o denunciado Rafael. II. 

Homologo a dispensa das testemunhas RAY HANAUER AVILA e 

RAPHAEL DE FRANÇA CANDIDO. III. Redesigno o ato para interrogatório 

dos réus para 16/02/2018, às 18h15min. IV. Defiro o pedido do causídico 

Dr. Romildo Souza Grota. V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139446 Nr: 3434-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Bispo da Silva, Wesley Bastos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Homologo a dispensa das 

testemunhas Franciele e Cleonice Silva Oliveira. II. Defiro o prazo de 03 

(três) dias para que MP diligencie o endereço da testemunha Michael 

Cabral da Silva. Apresentado o endereço tempestivamente, volvam-me os 

autos para ouvi-lo em 24/01/2018, às 17h30min e, na ocasião, interrogar 

os réus. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados. III. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 34503 Nr: 2218-72.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wágner da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WÁGNER DA SILVA ALVES, Filiação: 

Maria Cleide Pereira da Silva e Sérgio Caetano Alves, data de nascimento: 

18/12/1983, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: I. ANTE TODO O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, bem como pelo disposto no art. 413 do CPP, julgo procedente a 

pretensão esculpida na denúncia, para o fim de pronunciar o acusado 

Wagner da Silva Alves, pelo delito de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I 

e IV c.c. 14, II do Código Penal), sendo que o acusado deverá ser 

submetido ao julgamento pelo Júri desta comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.II. Intime-se o réu da pronúncia (art. 420, I do CPP).III. 

Cientifique-se o d. representante do Parquet e Defensoria Pública.IV. 

Preclusa a presente decisão, certifique-se o necessário, e volvam-me 

conclusos.V. Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Lúcia Demarchi B. 

L. Martins, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de outubro de 2017

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40815 Nr: 4287-09.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Vistos etc.

I. Intime-se a defesa de Adriano para apresentar alegações finais, na 

forma do art. 413 e seguintes do CPP.

II. Desentranhe-se a petição de fls. 204-205, remetendo-a aos autos de 

cód. 61691, cosoante teor da decisão de f. 123.

II. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 43229 Nr: 346-51.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir José Veiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 644 de 1095



Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALMIR JOSÉ VEIGA, Cpf: 

60394056191, Rg: 1366620-7, Filiação: Anésio José Veiga e Natália Inácia 

Veiga, data de nascimento: 30/08/1977, brasileiro(a), natural de Jauru-MT, 

solteiro(a), lubrificador, Telefone 8422-4552. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante da fundamentação, julgo parcialmente procedente a 

pretensão punitiva estatal para condenar o acusado Valmir José Veiga 

pelo tipificados no art. 288, parágrafo único, do CP c.c art. 1º, da Lei nº 

2.252/54 c.c art. 70, do CP em concurso material (art. 69, do CP) com art. 

157, §2º, inciso I e II c.c art. 29.Superado este ponto, ante o princípio da 

individualização da pena passo a dosar a pena.4. dosimetria da pena.4.1. 

art. 288, parágrafo único, do CP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Lúcia Demarchi B. 

L. Martins, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de outubro de 2017

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 56614 Nr: 2177-66.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA, 

Cpf: 02346358193, Rg: 160.4481-9, Filiação: Maria do Socorro Santos 

Silva, data de nascimento: 22/09/1979, brasileiro(a), natural de São José 

do Tufi-MA, solteiro(a), braçal. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a denúncia, para condenar Antônio Marcos Santos Silva pela prática do 

crime do artigo 155, § 1º c.c. 71, todos do Código Penal de modo que 

passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao 

disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Lúcia Demarchi B. 

L. Martins, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de outubro de 2017

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 86886 Nr: 4561-94.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Furtunato de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Processo n. 4561-94.2013.811.0013 (86886)

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENAS 

UNIFICADAS – Lei n. 7.210/84 - instaurado em desfavor de VALDINEI 

FURTUNATO DE SOUZA, condenado a pena total de 20 (vinte) anos de 

reclusão.

 O cálculo de liquidação de pena elaborado no regime de exceção (fl. 217) 

foi devidamente homologado por este juízo às fls. 225/225-v, uma vez que 

não houve impugnação das partes, inclusive declarou-se 40 dias remidos 

naquela oportunidade.

 Sucede que confeccionado novo memorial (fl. 226), este não atendeu as 

diretrizes insculpidas no cálculo homologado (fl. 217), razão porque o juízo 

competente suscitou os equívocos e determinou as devidas retificações 

(fl. 232), o foi cumprido à fl. 233.

 Aportou ao feito nova planilha de remições (fls. 234/235). Instado, o 

Ministério Público pugnou pela retificação do cálculo de fl. 233, com o fito 

de constar como data base 26/1/2015, conforme decisão de unificação de 

fls. 173/174. Por sua vez, a i. defesa constituída requereu a alteração da 

data constante como início do cumprimento das penas, sendo o Parquet 

contrário ao pleito.

 À fl. 249 houve o indeferimento dos aludidos pedidos, a declaração de 25 

dias remidos, bem como a determinação da elaboração de novo cálculo de 

pena, tendo como parâmetro as diretrizes exaradas por este juízo (fl. 232 

e 233). Por conseguinte, a i. defesa do reeducando pugnou pela 

reconsideração dos pedidos formulados, conforme fls. 250/251.

 Elaborou-se novo cálculo de pena (fl. 252), contudo, em dissonância com 

as determinações exaradas às fls. 217, 232/233 e 249.

 O recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público e 

contrarrazoado pela i. defesa constituída foi devidamente recebido por 

este juízo às fls. 265/265-v, uma vez que em juízo de retratação manteve 

a decisão pelos seus próprios fundamentos.

 Nova planilha de remições aportou ao feito – 41 dias remidos (fl. 267). Por 

fim, a i. defesa requereu a progressão de regime, com base no cálculo de 

fl. 252.

 Os autos vieram conclusos.

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

I – DA DATA-BASE

 No que atine à data-base para a progressão de regime, é mister ressaltar 

que esta foi alterado pela E. Corregedoria em regime de exceção/mutirão, 

sendo que cálculo restou devidamente homologado pelo juízo à fl. 225, 

sem qualquer impugnação das partes, eis que intimados manifestaram 

favorável.

II – DAS REMIÇÕES

 Em atenção a planilha de fl. 267, DECLARO REMIDOS 41 (quarenta e um) 

dias, uma vez que está de acordo com as premissas legais, mormente Lei 

n. 7.210/84, art. 126, §1°, inciso II.

 No mais, diante das diretrizes legais e processuais delineadas alhures, foi 

confeccionado o respectivo/devido cálculo de liquidação de pena que 

segue anexo, o qual respeitou inclusive as demais deliberações exaradas 

nos autos.

IV - PROGRESSÃO DE REGIME

 Nessa senda, saliento que o artigo 112 da Lei n. 7.210/84 (Lei das 

Execuções Penais), disciplina que a pena privativa de liberdade será 

cumprida no sistema progressivo, impondo-se a transferência para regime 

menos gravoso quando cumprido ao menos um sexto da pena no regime 

anterior e o reeducando ostentar bom comportamento carcerário.

 No caso em tela, o reeducando cumpriu o requisito objetivo em 20 de 

outubro de 2017, assim como o requisito subjetivo, conforme se extrai do 

memorial de cálculo e atestado de conduta carcerária que seguem 

anexos.

 Desta feita, considerando que o apenado cumpriu os requisitos legais 

para obtenção do aludido benefício execucional, CONCEDO A 

PROGRESSÃO REGIME a VALDINEI FURTUNATO DE SOUZA e fixo o 

regime semiaberto para o cumprimento do restante da reprimenda penal, 

com fulcro no que dispõe o art. 112, da Lei n. 7.210/84 (Lei das 

Execuções Penais), mediante as seguintes condições provisórias, a 

serem ratificadas em audiência admonitória:

a) – recolher-se em sua casa diariamente durante a semana às 19h00, 

podendo sair para o trabalho a partir das 5h00;

 b) – não mudar de endereço sem a devida comunicação a este juízo;

c) – não andar armado, e não frequentar locais de reputação duvidosa, 

tais como boates, casas de jogos de azar e/ou de prostituição;

d) – comparecer mensalmente perante a vara das execuções penais, 

entre o dia 1º e o dia 5 de cada mês, para informar o endereço e o local de 

trabalho;

e) – nos finais de semana e feriados, deverá permanecer recolhido em 

sua residência, podendo sair apenas para frequência a cultos religiosos e 

em situações de extrema necessidade, no caso, problemas de saúde;

f) – comprovar, em 30 (trinta) dias, o exercício de ocupação lícita e o 

endereço atual;
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g) - não cometer novas infrações penais.

 Designo audiência admonitória para o dia 25.1.2018, às 13h30 (Horário de 

MT).

 EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE PROGRESSÃO DE REGIME EM 

FAVOR DE VALDINEI FURTUNATO DE SOUZA, libertando-o, SE POR 

OUTRO MOTIVO NÃO DEVA PERMANECER PRESO, bem como 

advertindo-o que, no caso de descumprimento das condições provisórias 

aplicadas, poderá ter a prisão decretada.

V - CONCLUSÃO

 Por fim, considerando a elaboração do respectivo cálculo que segue 

anexo, DETERMINO que, remeta os autos, para ciência e manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – Advogado(a)/Defensor(a) 

Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - e, sucessivamente, ao 

representante do Ministério Público, que figura/atua como custos 

legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre outras, a 

fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 

257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se dará com 

a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 

8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.

 Após isso, volte-me para eventual adequação ou homologação do 

cálculo, bem como decidir em prosseguimento.

 Por derradeiro, DETERMINO, ainda, que cumpra as deliberações exaradas 

às fls. 265/265-v, de modo que proceda com a formação do instrumento 

do recurso de agravo em execução, assim como remeta ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 88260 Nr: 229-50.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cezar Ribeiro de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIO CEZAR RIBEIRO DE JESUS, Cpf: 

94422060104, Rg: 1638899-2, Filiação: Manoel Alves de Jesus e Cezarina 

Ribeiro de Jesus, data de nascimento: 02/01/1978, brasileiro(a), natural de 

Nortelandia-MG, solteiro(a), vaqueiro, Telefone (65) 9984-2523. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento nos artigos 386, VII e 387 do Código de Processo Penal, julgo 

procedente em parte a denúncia, para: a) absolver Júlio Cézar Ribeiro de 

Jesus da prática das infrações penais de vias de fato e ameaça, no 

âmbito de violência doméstica (art. 21 da LCP c/c art. 147, caput, do 

Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006); b) condenar Júlio Cézar Ribeiro de 

Jesus pela prática do crime do artigo 16, p. u., IV da Lei n.º 10.826/2003, 

de modo que passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em 

estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma 

Penal.DOSIMETRIA.Em relação ao crime imputado ao denunciado, 

considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o 

acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se 

valorar; não possui maus antecedentes; inexistem nos autos elementos 

suficientes a aferir sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; 

quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, 

razão por que, deixo de valorá-la; o motivo do delito é próprio do tipo 

violado; as circunstâncias e as consequências do delito é própria do tipo 

e, por fim, o comportamento da vítima (a sociedade, no caso) em nada 

contribuiu para a prática delitiva.À vista dessas circunstâncias analisadas 

individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito 

imputado ao denunciado em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Inexistindo circunstâncias agravantes, e a atenuante não se 

aplicando ao caso em deslinde, mantenho a pena provisória em 3 (três) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Por fim, não havendo causas de 

aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena, 3 (três) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à 

prevenção e reprovação do delito.Em atenção ao artigo 387, §2º do CPP, 

para o fim de influir na aplicação de seu regime inicial de cumprimento de 

pena, observo que não há necessidade em detrair o tempo de prisão 

provisória da pena aplicada, uma vez que não haverá alteração do 

regime.Assim, em conformidade com o artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, 

já que o quantum da pena não autoriza a adoção de regime mais gravoso, 

consoante disposto no artigo 36 do Código Penal, fixo como regime inicial 

de cumprimento de pena, o aberto.Tendo em conta o que dispõe o art. 77, 

III do Código Penal, vislumbro que réu preenche os requisitos do artigo 44, 

do Código Penal Brasileiro, razão pela qual substituo a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da 

execução.DETERMINAÇÕES FINAIS.Considerando que nos autos inexistem 

elementos suficientes para aferir prejuízos sofridos pela vítima, deixo de 

fixar valores mínimos para reparação dos danos causados pela infração, 

nos termos do art. 387, IV do CPP.Condeno o réu em custas processuais 

na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, observado o artigo 

98, §3º da Lei nº 13.105/2015.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.Após, o 

trânsito em julgado:a) lance o nome do acusado no rol dos culpados (art. 

5º, inciso LVII, da Constituição Federal);b) oficie-se ao TRE/MT para o 

cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF e ao IICC e ao SINIC 

(Sistema Nacional de Informações Criminais);c) expeça-se guia de 

execução penal;d) remetam-se os autos ao contador para calcular as 

custas e a pena de multa aplicada e após;e) intime-se o réu, na forma do 

artigo 51 do Código Penal, para pagar a pena de multa e as custas judiciais 

em até dez dias e, na hipótese de não pagamento ou de o devedor não ser 

encontrado, proceda a secretaria na forma dos art. 456, §4º e art. 1599, 

ambos da CNGC, encaminhando-se ao Departamento de Controle e 

Arrecadação para as providências de mister.F) decreto o perdimento da 

arma apreendida à fl. 26, na forma do art. 91, II, "b" do Código Penal, 

devendo a Diretoria do Foro providenciar sua remessa ao Exército 

Brasileiro para detruição.Cumpra-se expedindo o necessário 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de novembro de 2017

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 115796 Nr: 2132-52.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR SANTOS VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público – CPP, art. 

597 -, uma vez que tempestivo.

DETERMINO que se dê vista ao apelado para que, no prazo de 8 (oito) 

dias, apresente as contrarrazões recursais.

Após, com ou sem as razões, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de 

Justiça deste Estado, para o devido processamento/julgamento do recurso 

interposto – CPP, art. 601 -, com as nossas homenagens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 137122 Nr: 2446-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a peça juntada pelo advogado da 

defesa se refere a outro processo e outro réu, e que aparentemente foi 
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juntada por equívoco aos autos.

Assim, intime-se o advogado da defesa para, no prazo legal, juntar aos 

autos a peça referente a este feito (razões de apelação).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33253 Nr: 723-90.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronni Dias Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos.

Considerando a imperiosa necessidade de readequar a pauta, visto que 

esta magistrada subscrevente foi designada para jurisdicionar nesta 

Comarca a partir do dia 6/11/2017, conforme se extrai dos expedientes n. 

0015219-80.2017.811.000 e 0179724-25.2016.811.0000, nos quais sua 

competência é limitada ao conhecimento e julgamento dos processos 

(crimes em geral, cartas precatórias criminais, e os decorrentes de 

violência doméstica familiar contra a mulher) de numeração final ímpar 

(número sequencial – resolução n. 65/08-CNJ), do acervo existente e a 

ser distribuído, salvo vinculação em caso de concluída a instrução em 

audiência - CPP, art. 399, §2°, REDESIGNO A SESSÃO PLENÁRIA para o 

dia 23/02/2018, às 9h00, de modo que DETERMINO que proceda com as 

devidas baixas, notificações e cientificações de estilo.

Após, retorne os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55701 Nr: 1208-51.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Francisco Santos da Silva, Sebastião 

Carlos Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Sueli Lourenço Arantes de Oliveira. - OAB:23.736-B

 Vistos, etc.

I. Considerando a imperiosa necessidade de readequação da pauta de 

audiência, redesigno a solenidade para a data de 20/03/2018, às 

16h00min. (MT).

II. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

III. Cumpra-se

Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65413 Nr: 1453-91.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduilson Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 Vistos, etc.

Considerando que o réu possui maus antecedentes, não é possível 

estabelecer, a priori, que a pena porventura a ser aplicada, em caso de 

condenação, se limitará ao mínimo legal, razão pela qual deixo de acolher o 

pedido da defesa para declaração da prescrição em perspectiva (virtual).

Considerando que as testemunhas já foram ouvidas e o réu já foi 

interrogado, declaro encerrada a instrução e determino a abertura de vista 

às partes para alegações finais, iniciando-se pela acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 80160 Nr: 2224-69.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Cabral do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos etc.

I. Recebo o recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 581, inciso 

IV, do Código de Processo Penal, uma vez que tempestivo conforme 

certidão de fls.162.

II. Abra-se vista dos autos à defesa do réu para que, no prazo de 02 

(dois) dias, apresente contrarrazões ao recurso interposto.

III. Após, voltem os autos conclusos para análise do juízo de retratação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 80572 Nr: 2689-78.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PAULO SILVA MOURA, Filiação: 

Ogrivaldo Candido da Silva e Irani Silva Moura, data de nascimento: 

14/06/1991, brasileiro(a), natural de Mirassol D'oeste-MT, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 65-9204-0515. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio de seu Promotor de Justiça ao final assinado, no uso 

de suas atribuições constitucionais e legais, vem, perante Vossa 

Excelência, com o devido respeito, tomando por base o Inquérito Policial n° 

2689-78.2012.811.0013 (80572) - 2' Vara, oferecer DENÚNCIA 

contraJOÃO PAULO SILVA MOURA, brasileiro, solteiro, prestador de 

serviços gerais, não portador de documentos pessoais, nascido aos 14 

de junho de 1991, natural de Mirassol D'Oeste/MT, filho de Irani Silva Moura 

e Ogrivaldo Cândido da Silva, residente na Rua Graúna, n. 295, Jardim 

Morada da Serra, Pontes e Lacerda, MT,em face dos fatos a seguir 

narrados:Consta do incluso inquérito policial, que no dia 27 de julho de 

2012, por volta de 23 horas, em via pública, Rua Maranhão, próximo ao 

Mercado "Mini Custo", Pontes e Lacerda, MT, ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, JOÃO PAULO SILVA MOURA ofendeu a 

integridade física e a saúde da vitima Sirlene Alves Moreira, causando-lhe 

lesões corporais, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 

23/24.Conforme apurado, o ofensor e a ofendida, os quais possuíam 

vínculo de convivência no âmbito familiar e doméstico, na data 

mencionada, tiveram uma desinteligência, razão pela qual o denunciado 

passou a agredir a vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no 

laudo de exame de corpo de delito de fls. 23/24.Diante do exposto, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOÃO PAULO SILVA MOURA como incurso 

no artigo 129, § 9°, do Código Penal, c.c as disposições da Lei 11.340/06. 

Assim, requer seja o denunciado citado para apresentar defesa escrita, 

bem como intimado para acompanhar os demais atos processuais do rito 

sumário, estabelecido no Código de Processo Penal, até a final sentença 

condenatória.

Despacho: Vistos etc.Cite-se o acusado por edtial e, em caso de inércia, 

certifique-se. Após, conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de outubro de 2017

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 98716 Nr: 1534-35.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio da Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 Vistos, etc.

I. Considerando a imperiosa necessida de readequação da pauta de 

audiências, redesigno a solenidade para a oitiva da testemunha Lídio e da 

vítima Rayara, para a data de 19 de abril de 2018, às 17h00min. (MT).

 II. Cientifique-se o Ministério Público e o advogado, este por DJE.

III. Reforço o item III, de ref. 118 quanto ao comparecimento do acusado e 

sua intimação por seu ilustre advogado.

IV. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 102229 Nr: 3032-69.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Soares Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos etc.

I. Considerando a imperiosa necessidade de readequação da pauta de 

audiências, redesigno a solenidade para 20/02/2018, às 17:30.

II. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

III. Intimem-se.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 105379 Nr: 4304-98.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Flavio Pereira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:

 Vistos, etc.

I. Considerando a imperiosa necessidade de readequação da pauta de 

audiências, redesigno a solenidade para a data de 20/03/2018, às 

16h00min. (MT).

 II. Cientifique-se o Ministério Público e o advogado, este por DJE.

III. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 116929 Nr: 2531-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilton Modesto Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 , DETERMINO que realize NOVO cálculo da pena pelo Sistema de Módulo 

de Gerenciamento de Pena – MGP, de utilização obrigatória – Provimento n. 

19/2013, CNGC, art. 1.786 e Ofício Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ, 

ATENTANDO-SE ÀS INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA DEFESA 

TÉCNICA E PELA PRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO e, para ciência e 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, remeta os autos à Defesa 

Técnica – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B – e, sucessivamente, à 

Presentante do Ministério Público, que figura/atua como custos legis/fiscal 

da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre outras, a fiscalização da 

execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 257, II, incluído pela 

Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se dará com a intimação pessoal 

por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c 

NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Após isso, voltem-me para eventual 

homologação ou decidir prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 118253 Nr: 2968-25.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Candido Nabas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 20.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO SÍLVIO CÂNDIDO NABAS, brasileiro, nascido em 17/03/1972 em 

Paranaíba/MS, filho de Florêncio Nabas e Maria Cândida Nabas, como 

incurso nas sanções previstas no art. 33, §4º, c/c art. 40, III, todos da Lei 

11.343/2006.V – DOSIMETRIA DA (...) 29.Assim, fixo a pena final, para 

este delito, em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e (10) dias de reclusão 

e 543 (quinhentos e quarenta e três) dias multa, as quais torno definitivas 

neste patamar. 30.Detração penal: o réu permaneceu preso neste 

processo de 05/05/2016 a 09/09/2016, num total de 04 meses e 4 dias de 

prisão, de forma que a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP não 

trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá 

alterar o regime inicial de cumprimento da pena.31.Regime de pena: 

tratando-se de condenado não reincidente e diante do quantum de pena 

aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime inicial 

semiaberto para o cumprimento da reprimenda.32.Substituição da pena: 

Incabível a substituição, pois a pena excede quatro anos (art. 44, I, do 

CP).33.Suspensão da pena: Incabível a suspensão, pois a pena excede a 

dois anos (art. 77, I, do CP).V – DISPOSIÇÕES GERAIS 34.Da prisão 

preventiva: tendo em vista que o acusado recebeu liberdade provisória no 

decorrer do processo, e considerando o regime inicial do cumprimento de 

pena, com fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP, 

concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143857 Nr: 5188-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos etc.

I. Considerando a imperiosa necessidade de readequação da pauta de 

audiências, redesigno a solenidade para 13/03/2018, às 17:00.

II. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se o acusado e seu patrono 

constituído via DJE.

III. Intime-se as testemunhas.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145146 Nr: 5746-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Nos termos do artigo 217 do CPP, 

determino que o réu seja retirado da sala de audiência no momento da 

oitiva da vítima Raysa e testemunhas Gisele e Jocelina. II. Homologo a 

dispensa das testemunhas. III. Redesigno o ato para ouvir as testemunhas 

Neili Auxiliadora, Silvani Pinheiro dos Santos e a irmã da vítima, Soraia, 

essa como testemunha do juízo, para o dia 24/01/2018, às 16h30min, 

ocasião em que será procedido o interrogatório do réu. IV. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. V. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153453 Nr: 9616-84.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 20.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO ANDRESSA LOPES DA SILVA, brasileira, nascida em 

12/10/1994 em Porto Velho/RO, filha de Neley Ferreira Lopes da Silva, 

como incursa nas sanções previstas no art. 33, §4º, c/c art. 40, III e V, 

todos da Lei 11.343/2006.V – DOSIMETRIA DA (...) 29.Assim, fixo a pena 

final, para este delito, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão 

e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, as quais torno definitivas 

neste patamar. 30.Detração penal: o réu permaneceu preso neste 

processo de 26/08/2017 a 29/11/2017, num total de 03 meses e 03 dias de 

prisão, de forma que a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP não 

trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá 

alterar o regime inicial de cumprimento da pena.31.Regime de pena: 

tratando-se de condenado não reincidente e diante do quantum de pena 

aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime inicial 

semiaberto para o cumprimento da reprimenda.32.Substituição da pena: 

Incabível a substituição, pois a pena excede quatro anos (art. 44, I, do 

CP).33.Suspensão da pena: Incabível a suspensão, pois a pena excede a 

dois anos (art. 77, I, do CP).V – DISPOSIÇÕES GERAIS 34.Da prisão 

preventiva: tendo em vista que o acusado recebeu liberdade provisória no 

decorrer do processo, e considerando o regime inicial do cumprimento de 

pena, com fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP, 

concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155763 Nr: 10718-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queitiane Nascimento Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. No tocante ao pedido de 

revogação da prisão da ré, observo que o mesmo não apresenta 

antecedentes criminais e, não mais persistem os fundamentos para 

mantê-la presa, motivo pelo qual o deferimento é medida de rigor, uma vez 

que ela não é reincidente. Logo, expeça-se alvará de Soltura em relação a 

ré, se por outro motivo não deva ela permanecer presa, devendo, porém, 

cumprir as medidas cautelares fixadas: a) Comparecimento a todos os 

atos do processo dos quais for notificado; b) Comparecimento mensal na 

vara criminal entre os dias 1 e 05 de cada mês até a prolação da 

sentença; c) Manter comportamento social adequado; d) Proibição de 

ingressar nas unidades prisionais do Estado como visitante, até ulterior 

decisão deste juízo; e) Não cometer novas infrações penais; f) Comunicar 

ao juízo qualquer mudança de endereço e; g) Atualizar o endereço 

perante o Juízo no prazo de até 05 dias, todos sob pena de ter sua prisão 

preventiva decretada, nos termos do § 4. art. 282 do CPP (redação dada 

pela Lei Federal n.º 12.403, de 2011). II. Redesigno o ato para 

interrogatório da ré para o dia 24/01/2018, às 17h30min. II. Oficie-se a 

SEJUDH informando quanto à proibição de visita estipulada nesta decisão. 

III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159716 Nr: 318-34.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Ferreira, Fabio Medeiros, Samuel 

Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Dessa forma, não restando devidamente comprovada a situação de 

hipossuficiência econômica do flagrado/postulante e não ressaindo dos 

autos que o causídico constituído para exercício de suas defesas 

exerçam a advocacia gratuita e/ou voluntária, mostra-se necessária e 

proporcional a REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO, razão porque FIXO 

PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS, consideração os parâmetros 

impostos no art. 326 c/c art. 282, ambos do CPP.Cientifique o(a) 

representante do Ministério Público e a defesa técnica.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159718 Nr: 320-04.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Souza, Cristiane Oliveira da 

Silva, João Paulo Silva Moura, Orivaldo Aires Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Dessa forma, não restando devidamente comprovada a situação de 

hipossuficiência econômica dos flagrados/postulantes CRISTIANE 

OLIVEIRA DA SILVA e ORIVALDO AIRES SOARES e não ressaindo dos 

autos que o causídico constituído para exercício de suas defesas 

exerçam a advocacia gratuita e/ou voluntária, mostra-se necessária e 

proporcional a REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO, razão porque FIXO 

PARA R$ 1.000,00 (UM MIL) REAIS, consideração os parâmetros impostos 

no art. 326 c/c art. 282, ambos do CPP.Cientifique o(a) representante do 

Ministério Público e a defesa técnica.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 19906 Nr: 3738-72.2003.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Braz Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B/MT

 Vistos.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra 

decisão que pronunciou o acusado CARLOS ROBERTO BRAZ NOGUEIRA 

para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso 

no artigo 121. § 2°, inciso IV, do Código Penal.

Às fls. 324, foi certificado a intempestividade do Recurso em Sentido 

Estrito interposto pela i. Defesa.

Contrarrazões do Ministério Público apresentadas às fls. 131/137.

É o breve relato. Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o acusado foi intimado da 

decisão de pronúncia no dia 31.07.2017, conforme certidão de fls. 

325/328v°, oportunidade em que manifestou-se interesse em recorrer.

 Por conseguinte, irresignado com a aludida sentença proferida nos autos, 

o advogado constituído pelo pronunciado apresentou recurso em sentido 

estrito, o qual foi protocolado no dia 02.08.2017.

Assim, considerando as diretrizes dos prazos processuais penais, bem 

como as datas delineadas alhures, constato que o referido recurso foi 

interposto dentro do prazo legal, razão porque RECEBO a irresignação 

defensiva.

Dito isto, com fundamento no artigo 589, caput, do Código de Processo 

Penal e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, MANTENHO 

integralmente a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Desta feita, considerando que os pressupostos processuais estão 

devidamente preenchidos, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa do acusado via DJE.

 Pontes e Lacerda/MT, 11 de dezembro de 2017.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz
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 Cod. Proc.: 64520 Nr: 562-70.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LOPES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON LOPES DE ALMEIDA, Cpf: 

03783318173, Rg: 22275665, Filiação: Ivan Dias de Almieda e Maira Ines 

Lopes, data de nascimento: 02/09/1992, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, solteiro(a), aux. mecanico, Telefone 9277-4394. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para que 

requeira a restituição da fiança arbitrada nos autos no valor de R$ 625,00, 

no prazo de 60 dias, sob pena de perdimento em favor do FUNAJURIS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2017

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 82971 Nr: 344-08.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Henrique Demarchi, Gilmares de Jesus 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 Vistos, etc.

I. Considerando a imperiosa necessidade de readequação da pauta de 

audiências, redesigno a solenidade para a data de 20/02/2018, às 

14h30min. (MT).

 II. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

III. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 103426 Nr: 3528-98.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ronaldo Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014/O

 .Designo audiência admonitória para fixação das regras do regime 

semiaberto para o dia 25.01.2018, às 13h00 (Horário de MT).EXPEÇA-SE O 

COMPETENTE ALVARÁ DE PROGRESSÃO DE REGIME EM FAVOR DE 

JOSÉ RONALDO RODRIGUES DA SILVA, libertando-o, SE POR OUTRO 

MOTIVO NÃO DEVA PERMANECER PRESO, bem como advertindo-o que, 

no caso de descumprimento das condições provisórias aplicadas, poderá 

ter a prisão decretada. NO ALVARÁ JÁ DEVERÁ CONTER A INTIMAÇÃO 

PARA A DATA DA AUDIÊNCIA.III – CONCLUSÃODesta feita, considerando 

a elaboração do respectivo cálculo que segue anexo, o qual está em 

consonância com as diretrizes insculpidas na presente decisão, 

DETERMINO, que remetam os autos para ciência e manifestação, no prazo 

de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – 

Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - e, sucessivamente, ao representante 

do Ministério Público, que figura/atua como custos legis/fiscal da lei nessa 

ação e tem como atribuição, dentre outras, a fiscalização da execução da 

pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, 

de 2008 -, cuja vista deste se dará com a intimação pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 

180, caput e 183, § 1º.Após isso, voltem-me para eventual adequação ou 

homologação do cálculo, bem como decidir em prosseguimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 105328 Nr: 4278-03.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarlei Costa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO TARLEI 

COSTA DIAS como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2°, I e II, 

c/c art. 70, caput, 1ª parte, todos do Código Penal. (...).Considerando o 

concurso formal entre os dois crimes, aplicando a regra do art. 70 do 

Código Penal, sendo idênticos os dois crimes, aumento a pena em 1/6 (um 

sexto), e assim fixo a pena final do réu em 06 anos e 06 meses e 12 dias 

de reclusão e 23 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, 

diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da 

pena.(...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 134159 Nr: 999-38.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandercir Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Breviglíeri - 

OAB:168885/sp

 Processo n. 999-38.2017.811.0013 (134159)

Vistos.

DESIGNO o dia 16 de fevereiro de 2018, às 14h30min, para realização de 

audiência para inquirição da testemunha Etalivio Aral Amarilha. Oficie-se 

ao Juízo Deprecante informando os dados da presente carta precatória e 

a data agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Pontes e Lacerda/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 146542 Nr: 6423-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DA SILVA SOUZA, Adenilson Souza de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Visto e bem examinado.

DESIGNO o dia 16 de fevereiro de 2018, às 17h00min, para realização de 

audiência para o interrogatório do réu Adenilson Souza de Jesus. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Pontes e Lacerda/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 153213 Nr: 9505-03.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Voltolini Caparroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Antônio Luiz - 

OAB:76663/SP

 Processo n. 9505-03.2017.811.0013 (153213)

Vistos.

DESIGNO o dia 16 de fevereiro de 2018, às 16h30min, para realização de 

audiência para inquirição das testemunhas Marília de Carvalho Sampaio e 

Eder Aparecido Sindolfo. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os 

dados da presente carta precatória e a data agendada para realização de 

audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.
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Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Pontes e Lacerda/MT, 15 de dezembro de 2017

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153550 Nr: 9664-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 PROCESSO N. 9664-43.2017.811.0013 (153550)

Vistos.

Em apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva formulado 

pelo réu em carta manuscrita em próprio punho, constato que resta 

inalterada a situação fática e jurídica exposta na decisão proferida em 

18/12/2017, oportunidade em que foi devidamente justificada a presença 

dos requisitos e fundamentos necessários à decretação da prisão 

preventiva.

Meras condições pessoais favoráveis, ressalte-se, são insuficientes para 

elidir os pressupostos considerados na aludida decisão, consoante firme 

orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que 

persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, 

CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis. 

(Habeas Corpus nº 284.593/SC (2013/0407262-4), 5ª Turma do STJ, Rel. 

Moura Ribeiro. j. 06.02.2014, unânime, DJe 12.02.2014).

Ademais, o momento é inapropriado para antecipar a discussão de mérito, 

como pretende a combativa defesa do acusado, até mesmo porque 

nenhuma das circunstâncias do enredo que fora invocado restou 

comprovada de plano, o que faz prevalecer os indícios de autoria e 

materialidade que emanam dos autos.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, de 

modo que mantendo a ordem de custódia, tal como foi lançada, em 

consonância com o parecer ministerial.

Cientifique-se o Ministério Pública e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157311 Nr: 11518-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneias Soares Lins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Dito isso, devidamente fundamentada a dispensa do exame, e com fulcro 

nos artigos 33, § 2º, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei 

de Execução Penal e art. 2º, §2º, da Lei 8.072/90, CONCEDO ao 

recuperando o benefício da progressão do regime fechado para o 

SEMIABERTO.EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não 

estiver preso, nele devendo constar as seguintes condições: I – 

recolher-se em sua casa diariamente durante a semana às 19h00, 

podendo sair para o trabalho a partir das 5h00; II – não mudar de endereço 

sem a devida comunicação a este juízo; III – não andar armado, e não 

frequentar locais de reputação duvidosa, tais como boates, casas de 

jogos de azar e/ou de prostituição; IV – comparecer mensalmente perante 

a vara das execuções penais, entre o dia 1º e o dia 5 de cada mês, para 

informar o endereço e o local de trabalho; V – nos finais de semana e 

feriados, deverá permanecer recolhido em sua residência, podendo sair 

apenas para frequência a cultos religiosos e em situações de extrema 

necessidade, no caso, problemas de saúde; VI – comprovar, em 30 (trinta) 

dias, o exercício de ocupação lícita e o endereço atual; VII. Não cometer 

novas infrações penais.Na ocasião da soltura, intime-se o reeducando 

para comparecer à AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA que designo para o dia 

25/01/2018, às 13h00min, na sala de audiências da 3ª Vara no Fórum 

desta Comarca.Cientifique-se o reeducando que o não comparecimento à 

audiência admonitória ou o descumprimento das condições acima impostas 

acarretará a regressão para o regime fechado e decretação de sua 

prisão.Após a realização da audiência admonitória, ELABORE-SE um novo 

cálculo de pena, tendo como data-base para progressão de regime a data 

da audiência admonitória, intimando as partes para manifestação acerca 

do referido cálculo. Após voltem os autos conclusos para homologação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-07.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PINTO COELHO VIMIEIRO OAB - MG0099550A (ADVOGADO)

FERNANDO OLIVEIRA ASSIS OAB - MG0108762S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEILA MARIA ALVARES DA SILVA OAB - MT0004161A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para juntar aos autos o nº do 

CPF/CNPJ dos executados e os cálculos atualizados na mesma petição.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-17.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO PILATI ALBA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista que o devedor não foi encontrado no endereço fornecido 

pela parte reclamante, julgo extinto o processo, com fulcro no art.53, §4º 

da Lei 9.099/95. Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010678-91.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIRINEA DUTRA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para apresentarem 

alegações finais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010814-88.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FREITAS SPAGNOL OAB - MT0017697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para que se 

manifestem se há possibilidade de acordo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-07.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE CAZELI DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLOIVA ANDRADE SAMPAIO OAB - RS0031008A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes em relação à sentença, parcialmente transcrita a 

seguir: "Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda como expiação à empresa Requerida. ISTO 

POSTO, e de tudo mais que dos autos consta, diante da doutrina e da 

jurisprudência, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para RESCINDIR o contrato celebrado entre 

as partes e CONDENO a Reclamada JULIO CESAR DA CUNHA LUZ ME a 

pagar à Reclamante, ROSIMEIRE CAZELI DA SILVA, o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% ( 

um por cento) e correção monetária a partir deste decisum, mais o valor 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pelos danos materiais, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 

405) e correção monetária a partir da data base do efetivo pagamento do 

produto. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue 

o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação 

será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) – (art. 

475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000606-96.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GRECILAINE SILVANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO (REQUERIDO)

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes em relação à sentença, parcialmente transcrita a 

seguir: "Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 

5.000,0 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda como expiação à Requerida. Isto Posto, diante 

da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo 

Parcialmente Procedente o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a 

pagar à Reclamante , o valor de R$ 5.000,0 (cinco mil reais), pelos danos 

morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do 

presente decisum. Declaro ainda, a inexistência de qualquer débito da 

autora com a ré em relação aos contratos litigados.Defiro a liminar 

pleiteada para retirada do nome da reclamante do rol de maus pagadores, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) 

todos os seus legais efeitos. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue 

o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação 

será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) – (art. 

475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-32.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR GUILHERME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO 

GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida para cumprir o estabelecido no v. acórdão. 

Intimações das partes para dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-25.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROLIM BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 15h50min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000969-83.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIEIRA DIAS & TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 15h55min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77781 Nr: 32-53.2018.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTN-L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 32-53.2018.811.0014 (Código 77781)

VISTO,

Trata-se os presentes autos de incidente da ação de busca e apreensão 

com pedido liminar proposta pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor de 

RADIO TAXI NOVA LTDA - ME, em trâmite na Terceira Vara Cível de 

Primavera do Leste.

Narra a inicial que o requerido realizou junto ao requerente contrato de 

financiamento para aquisição do veículo VOLKSWAGEM AMAROK, 

CABINE DUPLA 4MOTION DIESEL, COR BRANCA, ANO FABRICAÇÃO 

2013, MODELO 2013, CHASSI WV1DB42H5DA044961, PLACA 4678, 

RENAVAM 545602920. E, que, na data presente o veículo encontra-se 

nesta comarca no endereço descrito à fl. 03-v.

Afirma que a parte requerida não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas, razão pela qual, o 

requerente distribuiu contra a mesma Ação de Busca e Apreensão com 

Pedido de Liminar – Processo nº 1004972-09.2017.811.0037. Ainda, 

verifica-se que junto aos autos vieram cópias da petição inicial da ação 

principal, bem como da decisão deferindo liminarmente o pedido do autor, 

conforme fls. 05/08.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que, fora deferido liminarmente o pedido do 

autor, bem como cumprido os requisitos que dispõe o artigo 3º do 

Decreto-Lei nº 911/96.

 Posto isto, DEFIRO a busca e apreensão do bem descrito na inicial e, por 

consequência, DETERMINO a expedição de mandado busca e apreensão, 

nomeando como depositário fiel do bem o representante legal da empresa 

requerente ou quem este indicar.

LAVRE-SE o respectivo termo de compromisso.
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 Intime-se o executado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Após, tornem os autos conclusos para as deliberações.

Às providências.

Poxoréu – MT, 19 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 12571 Nr: 2901-82.2001.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonor Kurtz Barbosa, Honorato Barbosa, 

Gelsemina da Rosa Barbosa, Carlos Roberto Barbosa, Rejane Teixeira 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora via advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico) para, querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29508 Nr: 313-53.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Pereira de Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT, Thiago Souza 

Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Processo nº 313-53.2011.811.0014 (Código nº 29508)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Josefina Pereira de Souza dos Santos

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social

Vistos etc.

Proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento 

de sentença, nos moldes do item 2.3.22 da CNGC.

Intime-se o executado para impugnar a execução em 30 (trinta) dias (CPC, 

art.535).

Consigne no mandado a advertência de que se não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente.

Transcorrido o prazo para impugnação, certifique-se.

Após, conclusos para impulso oficial.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 07 de novembro de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70332 Nr: 626-38.2016.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, TFKdM, AVPK, LMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMdMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): URCINO MACHADO DE MIRANDA NETO, 

brasileiro(a), solteiro(a), agente de serviço gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para autorizar a expedição 

de alvará autorizando os requerentes ALEXSANDER VINICIUS PEREIRA 

KLOCZINSKI e THATIELLY FRANÇOISE KLOCZINSKI DE MIRANDA, esta 

última representada por sua genitora Leila Mara Kloczinski, a proceder à 

venda do lote urbano objeto da matrícula de nº 12.738, Livro 52, fl. 114-v, 

do Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca, situado na Rua Mato 

Grosso, Bairro Areia, Poxoréu/MT (fls. 12/13 e 1928), resguardando-se 

50% do valor devido a menor, que deverá ser depositado em conta 

corrente.Fica o Sr.Tabelião do Cartório de Notas intimado de que a 

escritura pública de compra e venda somente poderá ser lavrada mediante 

a apresentação, durante a prática do ato notarial, da guia de depósito da 

parte da requerente menor referente a metade do valor da venda em conta 

de titularidade daquela, sob as penas da lei.Oficie-se a Agência do Banco 

do Brasil para abertura de conta poupança em nome da menor THATIELLY 

FRANÇOISE KLOCZINSKI DE MIRANDA. Sem custas e honorários.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 16 de 

outubro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 30 de outubro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75865 Nr: 1445-38.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Priscila de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS E OSTROSKI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MAZZUTTI NETO - 

OAB:16647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilton Mendes Bastos - 

OAB:MT-23933/0, CLEBER COSTA GONÇALVES DOS SANTOS - 

OAB:315700

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido de INTIMAR as 

partes, via advogado, para querendo, no prazo legal, apresentarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 76978 Nr: 1938-15.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLAdF, DMdCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agendada para o dia 

13/03/2018, às 15:00 hs, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de dexpedição 

de documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho
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Auxiliar Judiciáriio

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 944 Nr: 573-24.1997.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg S/A - Industria e Comércio, Lindberg 

Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogenes D. D. G. Prates - 

OAB:12434/MT, Itamar Francisconi Silva Filho - OAB:7954/MT, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A, Ozana Baptista 

Gusmão - OAB:MT-4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos de 

Silva - OAB:9.565

 C E R T I D Ã O

ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial em substituição legal, lotada 

na Segunda Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado 

de Mato Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

Poxoréu/MT, 31 de maio de 2017.

Rosely Lopes de Araújo

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29508 Nr: 313-53.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Pereira de Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT, Thiago Souza 

Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 C E R T I D Ã O

ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial em substituição legal, lotada 

na Segunda Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado 

de Mato Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e em Cumprimento a Portaria n.º 82/2016-CGJ – Instaura 

CORREIÇÃO ORDINÁRIA em todas as Varas da comarca de Poxoréu/MT, 

impulsiono estes autos no sentido de intimar os advogados militantes nesta 

Comarca via DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para que devolvam em 

Cartório todos os processos com carga da Segunda Vara desta Comarca, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Poxoréu/MT, 4 de outubro de 2016

Rosely Lopes de Araújo

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64508 Nr: 926-68.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Maria Figueiredo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado - OAB:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65664 Nr: 1693-09.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Moraes Barbosa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal 

manifestar-se acerca do retorno dos autos a este juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65942 Nr: 86-24.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLT Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto Gomes de 

Oliveira - OAB:10168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Processo nº 86-24.2015.811.0014 (Código nº 65942)

Ação de Cobrança

 Requerente: TLT Construções Ltda.

Requerido: Prefeitura Municipal de Poxoréu

Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre a prova acrescida 

(fls.112/137), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Poxoréu (MT), 30 de maio de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68055 Nr: 1222-56.2015.811.0014

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diocese de Primavera do Leste - Paróquia São João 

Batista, Alexandre Umbelino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68055

VISTO,

À secretaria para que certifique se houve o cumprimento da decisão de 

fls. 100 e 101. Em caso negativo cumpra-se na íntegra, evitando 

conclusão desnecessária.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Poxoréu – MT, 18 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77213 Nr: 2089-78.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 15/3/2018, às 

14h30min., no Fórum local, conforme recibo de agendamento em anexo. 

Bem como encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documento para proceder a “Intimação” da parte REQUERIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77214 Nr: 2090-63.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamentos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 15/3/2018, às 

14h45min., no Fórum local, conforme recibo de agendamento em anexo. 

Bem como encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documento para proceder a “Intimação” da parte REQUERIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 913 Nr: 549-93.1997.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Florentino de Araújo Júnior, Oswaldo Florentino 

de Araújo, Dirce Florentina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iná Bernardes de Freitas, Ana Cristina Freitas 

Rush, Rafael Bernardes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edimar Gomes de 

Vasconcelos - OAB:13.612, Edmar Gomes de Vasconcelos - 

OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Pitter Johnson da Silva Campos - 

OAB:/MT - 15980

 Processo 549-93.1997.811.0014 (Código 913)

Vistos em correição.

 Defiro o petitório de fl. 477 e DETERMINO que seja dado integral 

cumprimento ao contido na sentença de fls. 424/427, reintegrando-se a 

parte autora na posse da área.

Assim, à vista do contido no auto de resistência de fl. 470, 

desentranhe-se o mandado de reintegração (fl. 467) e CUMPRA-SE com 

reforço policial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 15 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 944 Nr: 573-24.1997.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg S/A - Industria e Comércio, Lindberg 

Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogenes D. D. G. Prates - 

OAB:12434/MT, Itamar Francisconi Silva Filho - OAB:7954/MT, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A, Ozana Baptista 

Gusmão - OAB:MT-4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos de 

Silva - OAB:9.565

 Processo nº 573-24.1997.811.0014 (Código 944)

Execução de Sentença

Exequente: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

Executado: Lindberg S/A Indústria e Comércio Ltda.

Vistos etc.

Autorizo a penhora, na forma postulada, mediante prévia certificação da 

propriedade (bem móvel – tradição), com as intimações pertinentes.

Formalizada a penhora, avalie-se o bem, intimando-se as partes para 

manifestarem-se sobre o laudo respectivo, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se na forma da lei.

Poxoréu (MT), 05 de agosto de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30356 Nr: 1160-55.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322, 

Gilberto Jose Cador - OAB:14323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30356

VISTO,

Trata-se de ação de execução de alimentos, em que após oficiado à 

Pedreira Topázio para que, no prazo de 05 dias, informasse se o 

executado faz parte do quadro de funcionários.

 Pois bem, da data de intimação até a presente data transcorreu prazo de 

quase 01 ano, razão pela qual determino a intimação da parte autora para 

que requeira o que entender de direito para prosseguimento da lide, no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Poxoréu/MT, 18 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60972 Nr: 662-22.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mangialardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panta-Pantanal Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mangialardo 

Júnior - OAB:46317, João Batista Cavalcante da Silva - OAB:MT- 

3.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que, no prazo de 

05 (cinco) dias, a requerida PANTA-PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA. 

proceda à baixa existente sobre os veículos mencionados na inicial, bem 

como CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 

do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita 

a partir do evento danoso, bem como a correção monetária a partir da 

prolação da sentença.CONDENO, ainda, a parte demandada, ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, 

arbitro em 10% sobre o valor da condenação.P. R. I.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 
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conforme determinado pela CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Poxoréu/MT, 19 de janeiro de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63219 Nr: 1393-81.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediná Duque Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63219

VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios 

intentada por REINALDO ISPO DE ARAÚJO E OUTROS em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, em que o requerido intimado para apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, este limitou-se a apresentar 

petição impugnando genericamente o pedido e aduzindo fatos estranhos a 

execução (fls. 153/156).

Pois bem.

Incialmente, denota-se que a petição de fl. 152 refere-se ao pedido de 

liquidação de sentença dos autos em apenso de código 71714, razão pela 

qual determino seu desentranhamento destes autos e juntada nos autos 

acima referido.

Por outro lado, nota-se dos autos que a parte exequente apresentou 

petição para cumprimento de sentença, sendo que, intimada, a parte 

requerida limitou-se a impugnar genericamente o pedido, aduzindo fatos 

relacionados ao processo em apenso de liquidação de sentença, nada se 

manifestando quanto ao cálculo para pagamento dos honorários 

advocatícios. Razão pela, implícita sua concordância, HOMOLOGO o 

cálculo apresentado e determino a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Poxoréu/MT, 19 de janeiro de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63945 Nr: 517-92.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marjones Varanda Catalá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Câmara Municipal 

de Poxoréu-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Processo nº 517-92.2014.811.0034 (Código 63945)

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão de fls. 248, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, procedendo à apresentação dos cálculos de 

liquidação, haja vista a imprescindibilidade dos mesmos, sob pena de 

indeferimento do pedido de liquidação e consequente extinção e 

arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 17 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73557 Nr: 286-60.2017.811.0014

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JYM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdFFdEdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, dar 

regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74063 Nr: 561-09.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINO ALVES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, devidos a partir do requerimento administrativo 

(16/12/2015 - fl. 26), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21/12/2010.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, 19 de janeiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74839 Nr: 958-68.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Gomes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Administradora de Consórcio 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 (Código 74839)

Vistos em correição.

 Sem prejuízo da análise de preliminares em sentença, e em observância 

ao princípio da celeridade e economia processual, intimem-se as partes 

para que manifestem interesse na realização de audiência de conciliação, 

instrução ou julgamento, oportunidade em que deverão informar as provas 

que pretendem produzir em audiência, ou, ainda, eventual prova pericial, 

no prazo de 10 (dez) dias, ou, então, no julgamento antecipado da lide.

 Com a especificação das provas ou não havendo manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 08 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76122 Nr: 1564-96.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jober Cardoso, Ygor Regiel Félix Cardoso, 

Admilson de Sousa Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT 15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimarães 

- OAB:3.402-B

 Código: 76122

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor 

de JOBER CARDOSO, YGOR REGIEL FÉLIX CARDOSO e ADMILSON DE 

SOUSA GAMA, todos devidamente qualificados nos autos, pela suposta 

prática do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, do 

Código Penal.

Em síntese, às fls. 203/222 houve a juntada das cartas precatórias 

expedidas para oitiva das testemunhas arroladas pela acusação.

Pois bem.

Diante da ausência da oitiva da testemunha João Batista Farias Júnior – 

Policial Militar, DETERMINO vistas ao Ministério Público para manifestar-se.

Caso o Parquet manifeste-se pela desistência da oitiva de referida 

testemunha, desde já dou por ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Assim, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa para 

apresentarem seus memoriais escritos no prazo legal de 05 (cinco) dias. 

Após, façam os autos conclusos para sentença

Por outro lado, caso o Ministério Público insista na oitiva, DETERMINO seja 

expedido o necessário.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 18 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77142 Nr: 2038-67.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU TSEREROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 15/3/2018, às 

16h15min., no Fórum local, conforme recibo de agendamento em anexo. 

Bem como encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documento para proceder a “Intimação” da parte REQUERIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77201 Nr: 2081-04.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 15/3/2018, às 

15h45min., no Fórum local, conforme recibo de agendamento em anexo. 

Bem como encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documento para proceder a “Intimação” da parte REQUERIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77208 Nr: 2084-56.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 15/3/2018, às 

15h15min., no Fórum local, conforme recibo de agendamento em anexo. 

Bem como encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documento para proceder a “Intimação” da parte REQUERIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77209 Nr: 2085-41.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 15/3/2018, às 

15h30min., no Fórum local, conforme recibo de agendamento em anexo. 

Bem como encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documento para proceder a “Intimação” da parte REQUERIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77211 Nr: 2087-11.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 15/3/2018, às 

15h00min., no Fórum local, conforme recibo de agendamento em anexo. 

Bem como encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documento para proceder a “Intimação” da parte REQUERIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77217 Nr: 2093-18.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 
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OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 15/3/2018, às 

13h00min., no Fórum local, conforme recibo de agendamento em anexo. 

Bem como encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documento para proceder a “Intimação” da parte REQUERIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63399 Nr: 80-51.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Código 63399

VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios 

intentada por ELSON SOUSA MIRANDA em face do MUNICÍPIO DE 

POXORÉU, em que o requerido intimado para apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença, este limitou-se a apresentar petição 

impugnando genericamente o pedido e aduzindo fatos diversos a 

execução intentada (fls. 275/333).

Pois bem.

Nota-se dos autos que a parte exequente apresentou petição para 

cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, sendo que, 

intimada, a parte requerida limitou-se a impugnar genericamente o pedido, 

aduzindo fatos relacionados ao processo em apenso, nada se 

manifestando quanto ao cálculo para pagamento dos honorários 

advocatícios. Razão pela, implícita sua concordância, HOMOLOGO o 

cálculo apresentado e determino a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Poxoréu/MT, 19 de janeiro de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 65942 Nr: 86-24.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLT Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto Gomes de 

Oliveira - OAB:10168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 C E R T I D Ã O

ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial em substituição legal, lotada 

na Segunda Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado 

de Mato Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 15 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

Poxoréu/MT, 3 de abril de 2017.

Rosely Lopes de Araújo

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74457 Nr: 783-74.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Britanop Mineração LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido de INTIMAR a 

parte autora via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para querendo, no prazo legal, impugnar a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77215 Nr: 2091-48.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 15/3/2018, às 

14h00min., no Fórum local, conforme recibo de agendamento em anexo. 

Bem como encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documento para proceder a “Intimação” da parte REQUERIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77219 Nr: 2095-85.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 15/3/2018, às 

13h30min., no Fórum local, conforme recibo de agendamento em anexo. 

Bem como encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documento para proceder a “Intimação” da parte REQUERIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77667 Nr: 2322-75.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CIRILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem.Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a 

inicial traz em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na 

peça inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão.Por 

sua vez, a parte ré encontra-se constituída em mora por força de 

notificação remetida ao endereço fornecido quando da pactuação do 
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negócio, via aviso de recebimento (AR), não tendo tomado nenhuma 

providência para adimplir o débito.Assim, comprovada a mora, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos termos 

do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69.Por consequência, 

DETERMINO a expedição de mandado busca e apreensão, nomeando 

como depositário fiel do bem o representante legal da empresa requerente 

ou quem este indicar.LAVRE-SE o respectivo termo de compromisso. 

Efetivada a medida, CITE-SE o requerido para, querendo e em 15 (quinze) 

dias, contestar a presente ação, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a 

contar da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04).Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.Poxoréu – MT, 18 de Janeiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77781 Nr: 32-53.2018.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTN-L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 77781

DECISÃO

VISTO,

 Trata-se de pedido de expedição do mandado de Busca e Apreensão 

ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A em face de RÁDIO TAXI NOVA - 

LTA.

Analisando os autos, verifico que estes foram distribuídos 

equivocadamente como Ação de Busca e Apreensão, uma vez que 

deveria tê-lo sido feita como incidente da Ação em trâmite na comarca de 

Primavera do Leste – Processo nº. 1004972-09.2017.8.11.0037, em razão 

de o veículo ter sido localizado nesta comarca, conforme endereço 

apresentado à fl. 03-v.

Nesse sentido o Artigo 03, §12 do Decreto-Lei nº 911/96 dispõe:

 A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca 

onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o 

bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando 

que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, 

quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e 

apreensão do veículo.

Posto isto, DETERMINO a remessa destes autos para redistribuição com a 

consequente retificação da capa.

Atente-se a secretaria para o lançamento do andamento 386 - Remessa 

para Redistribuição (Com Baixa no Distribuidor).

Após, tornem os autos concluso para as deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias.

Poxoréu/MT, 18 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72283 Nr: 2297-05.2017.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCDA, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA LHOPES - OAB:13628/MT

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 118719 designada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 17/08/2017 às 14:00 horas. Certifico 

ainda, que por determinação da Juíza Coordenadora deste CEJUSC, Dra. 

Cristhiane Trombini Puia Baggio, com fundamento no §4º do art. 8 da 

Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de 

origem para que procedam com o convite das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57918 Nr: 87-49.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 PROCESSO N.º 87-49.2015.811.0033 (57918)

Visto.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia 

em face de CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS, vulgo “Clau”, qualificado nos 

autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei n.º 

3.688/41 c/c art. 61, II, “f” do Código Penal nos termos da Lei n.º 

11.340/2006 contra a vítima Juliana Nascimento Andrade.

Consta na denúncia que:

(...) No dia 18/07/2014, por volta das 22:30 horas, na residência localizada 

na Rua Ceará, n.º 448, Centro, nesta cidade, o denunciado, ciente da 

ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato contra a 

vítima JULIANA NASCIMENTO ANDRADE, sua companheira.

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado convivem maritalmente 

há aproximadamente cinco anos.

No dia dos fatos, o denunciado chegou à residência do casal em visível 

estado de embriaguez, ocasião em que quis manter relações sexuais com 

a vítima, ao que foi negado por ela.

Em razão disto, o denunciado se enfureceu, oportunidade em que insultou 

a vítima chamando-a de ‘puta e biscate’.

Ato contínuo, o denunciado começou a quebrar alguns móveis da 

residência e avançou contra a vítima pegando-a pelo pescoço com o 

intuito de enforca-la.

Em seguida, a vítima conseguiu escapar do denunciado e, ao escutar a 

vítima acionar a Polícia Militar, o denunciado fugiu da residência (fl. 04/06).

A denúncia foi recebida em 04 de março de 2015 (fl. 45/46). O denunciado 

foi pessoalmente citado e apresentou resposta a acusação. Ao final, 

indicou as mesmas testemunhas arroladas na denúncia (fl. 56/58).

Designada a audiência de instrução foi ouvida a vítima e interrogado o 

acusado (fl. 66/67).

Memoriais escritos do representante do Ministério Público pela 

condenação do acusado como incurso nas sanções descritas nos termos 

da denúncia porque comprovadas autoria e materialidade do delito (fl. 

68/74).

A defesa, por sua vez, pugna pela absolvição do acusado ao argumento 

de que não existem provas suficientes para fundamentar uma 

condenação. Subsidiariamente, em caso de condenação pugna pela 

aplicação da pena de multa já que não houve lesão aparente na vítima, 

portanto, não se trata de um crime grave (fl. 76/81).

É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme consta no relatório, o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL ofereceu denúncia em face de CLAUDEMIR JOSÉ DOS 

SANTOS, vulgo “Clau”, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas 

sanções do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c/c art. 61, II, “f” do Código 

Penal nos termos da Lei n.º 11.340/2006 contra a vítima Juliana 
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Nascimento Andrade.

O art. 21 da Lei de Contravenções Penais ensina que:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil 

réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Trata-se de infração penal que ataca a incolumidade física, 

consubstanciada em atos de ataque ou violência contra pessoa, desde 

que não caracterizem lesões corporais. A mencionada contravenção se 

caracteriza como toda agressão sem dolo de lesionar e sem causar 

agressões.

Autoria e materialidade estão demonstradas nos autos. A vítima, ouvida 

em juízo, foi categórica em incriminar o acusado. Disse que o antigo 

companheiro chegou em casa bravo e começou a quebrar tudo. Afirma 

que ele tirou a roupa e queria fazer sexo, mas ela (ofendida) se negou. 

Por essa razão começou a quebrar os quadros, bater no cachorro e 

quando isso aconteceu ela (vítima) interviu. Nisso ele pegou uma faca 

grande e veio para cima dela que correu para o quarto e ligou para a 

polícia. Quando ele ouviu a voz da polícia correu só de cueca para a casa 

dos pais dele.

Acrescenta, ainda, que ele a pegou pelo pescoço com as duas mãos e a 

jogou no sofá. Disse que ele não apertou porque ela conseguiu escapar. 

Afirma que ele estava embriagado e diante da negativa de manter relação 

sexual ele ficou enfurecido.

A vítima narra a mesma dinâmica na fase inquisitiva, conforme se lê no 

termo de depoimento às fl. 12/13.

A negativa do agente não convence e está isolada no conjunto probatório. 

Na valoração da prova, entendo que as declarações seguras e 

insuspeitas da ofendida, máxime por encontrarem amparo em elementos 

colhidos, devem preponderar sobre as palavras do acusado.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

Importa notar que, no campo probatório, a palavra da vítima é sumamente 

valiosa, posto que suas declarações destinam-se a incriminar o 

verdadeiro algoz, narrando com realismo a conduta desse agente do 

crime. Ou seja, o seu interesse é de somente apontar com fidelidade o 

culpado, bem como descrever a forma de proceder do criminoso (= modus 

operandi), jamais o de acusar um indivíduo inocente. Não há falar, pois, em 

parcialidade da ofendida somente por ser ela a pessoa diretamente lesada 

(TJSP, Apelação nº 0004263-82.2010.8.26.0533, 9ª Câmara Criminal, rel. 

Des. Penteado Navarro, j. de 24/04/14).

Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que 

geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial 

relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em 

consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, 

exatamente como na espécie. Precedentes. (STJ, Habeas Corpus nº 

318.976 RS).

A tese de absolvição sustentada pela defesa não prospera, posto que o 

fato de não ter deixado marcas na vítima não pode ser fundamento para 

afastar a tipicidade. Se assim fosse, não existiriam os crimes de mera 

conduta que se consumam com o simples agir doloso do agente.

Ademais, a ausência de vestígios não é capaz de afastar a tipicidade do 

crime em questão, vez que a referida contravenção nem sempre deixa 

vestígios, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante 

outros elementos de prova, no caso em estudo pelas declarações coesas 

e seguras da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DO DECRETO-LEI 

3.688/41. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS.VIOLÊNCIA DOMESTICA. LEI 

11.340/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente 

comprovas nos autos, em especial pela palavra da vítima e de uma 

testemunha, assim como pela admissão do réu. 2. Princípio da lesividade: a 

conduta do réu causou lesão à integridade física da vítima, o que se extrai 

do conjunto probatório. A ausência de vestígios não é capaz de afastar a 

tipicidade do crime em questão. RECURSO IMPROVIDO”. (Apelação Crime 

Nº 70066742172, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 24/02/2016).

Diante deste cenário, comprovada a autoria e a materialidade do delito 

praticado pelo denunciado CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS, vulgo “Clau” 

sua condenação é medida que se impõe já que ausente qualquer causa 

que exclua o crime - excludentes/justificantes - ou isente o réu de pena - 

dirimentes. Portanto, a conduta é típica, antijurídica e culpável.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia formulada contra o acusado 

CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula 

de Identidade n.º 1074382-0 SSP/MT, CPF 766.741.181-68, filho de Moacir 

José dos Santos e Cleusa Maria José dos Santos, nascido em 01/08/1977, 

natural de São José do Rio Claro/MT para condená-lo pela prática da 

contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, 

no contexto de violência doméstica.

A contravenção penal de vias de fato prevê reprimenda de prisão simples, 

de 15 dias a 03 meses, ou multa.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e atendendo 

as circunstâncias judiciais do art. 59 e aos critérios previstos no art. 68 

todos do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Circunstâncias judiciais:

A culpabilidade do acusado é a normal do tipo; sobre os antecedentes do 

agente, consigno que o acusado é tecnicamente primário frente ao 

disposto no art. 5º da Constituição Federal; A conduta social do réu não 

tem destaques documentados; Sem dados melhores sobre a sua 

personalidade; Os motivos, as circunstâncias do crime e as 

consequências do delito são próprios do tipo. Não há provas de que o 

comportamento da vítima contribuiu efetivamente para o episódio.

Por essa razão, analisando que as circunstâncias judiciais são todas 

favoráveis ao acusado fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 15 dias 

de prisão simples.

Pelo fato da infração penal ter sido praticada contra a companheira do 

acusado, o que nos termos do 5º, I da Lei 11.340/2006, caracteriza a o 

contexto de violência doméstica, a impor a aplicação da referida Lei, é 

vedada nos termos do artigo 17 a aplicação da pena isolada de multa, que 

entendo não ser suficiente à reprovabilidade do crime.

Circunstâncias legais:

Incidente a agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, “f” do Código Penal, 

já que o crime foi cometido em circunstância de violência doméstica, em 

razão dela aumento a pena-base em 1/6, que representa 02 dias de prisão 

simples.

Não há outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de 

diminuição ou de aumento a considerar. Logo, resta o réu condenado a 

uma sanção final de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

O regime inicial para cumprimento da pena será o aberto (CP, art. 33, §2º, 

“c”).

Em que pese o crime tenha sido cometido mediante violência ou ameaça, 

doutrina e jurisprudência majoritária admitem que, pela quantidade da pena 

imposta e pequena potencialidade ofensiva, aplique-se a substituição da 

pena privativa de liberdade, pela restritiva de direitos, conforme prevê o 

artigo 44 do CP até porque entendo que tal medida tem maior efetividade 

prática na recuperação do condenado do que a privativa de liberdade em 

regime aberto.

Tendo em vista o montante da pena privativa de liberdade fixada, portanto, 

cabível a substituição por uma pena restritiva de direitos ou de multa. 

Contudo, como dito a Lei Maria da Penha veda a substituição da pena 

privativa de liberdade por pena isolada de multa. Também incabível a pena 

de prestação de serviços à comunidade, já que a condenação é inferior a 

seis meses (art. 46 do CP).

Substituo, portanto, a pena privativa de liberdade imposta pela pena 

restritiva de direitos, consistente na proibição de frequentar bares, 

prostíbulos e congêneres, pelo tempo da condenação.

Mantenho as medidas de proteção em favor da ofendida deferidas no 

processo apenso (1592-12.2014.811.0033 – código 55983). Traslade esta 

decisão para o processo apenso.

Com o trânsito em julgado esta decisão, lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, Cartório 

Distribuidor e à Delegacia de Polícia (CNGC – 1.3.7 – XI). Na mesma 

oportunidade, proceda-se à detração penal, nos termos do art. 42, do 

Código Penal, oficie-se aos Órgãos competentes e forme-se o processo 

executivo de pena.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 12 de dezembro de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63455 Nr: 846-76.2016.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO PETRYCOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13.383

 Intimo as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do laudo de constatação de fls. 440/445.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58361 Nr: 331-75.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANA SIBELI FAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA SIBELI FAVA - 

OAB:18957/A

 Ante o exposto e em consonância com o parecer exarado pelo 

representante do Ministério Público Estadual DETERMINO a extinção e 

arquivamento dos autos, em razão da ocorrência da 

litispendência.Preclusas as vias recursais, ao arquivo, com as baixas, 

registros e anotações de estilo.Cumpra-se.São José do Rio Claro, 09 de 

maio de 2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65273 Nr: 1785-56.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EVANGELISTA NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Cuida-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

MARINGÁ – MT em face de JOSÉ EVANGELISTA NUNES DOS SANTOS, 

qualificado nos autos.Diante dessa especial circunstância, entendo que 

merece deferimento o pedido de busca em eventuais contas correntes da 

parte devedora, razão pela qual DEFIRO o pedido de penhora em 

aplicações financeiras do executado (fls. 28/29).Como é cediço, de 

acordo com a disposição do art. 835, inciso I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira consiste em medida precedente às demais. Essa 

forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem 

definida no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitar a penhora de dinheiro 

em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do 

exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.Desta 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do executado, limitado ao 

valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações. Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

subsequente intimação das partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72283 Nr: 2297-05.2017.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCDA, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA LHOPES - OAB:13628/MT

 Visto,

 Tendo em vista a composição firmada entre as partes, extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

Custas finais, despesas processuais e honorários advocatícios conforme 

acordado ou, em caso de omissão, nos termos do artigo 90, parágrafo 2º 

do Código de Processo Civil: (Art. 90. § 2° Havendo transação e nada 

tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas 

igualmente.) e suspensas em caso de beneficiário da justiça gratuita.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75662 Nr: 3662-94.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DE CHAVES, PEDRO JACY DE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finaldade de intimar a parte autora para que 

apresente, no prazo legal, impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31044 Nr: 1799-16.2011.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ROBERTO DORNELES VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Desta forma, INDEFIRO a gratuidade da justiça aos 

requerentes.Intime-se o patrono do autor a recolher as custas judiciais e 

despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, sem nova intimação, eis que trata-se de prazo peremptório e 

havendo seu transcurso sem adoção das medidas pertinentes, não há 

alternativa a não ser a incidência da norma disposta no artigo 290 do 

Código de Processo Civil.Após, com o devido recolhimento dos valores 

venham conclusos para análise dos pedidos iniciais e não sendo recolhido 

o competente valor certifique-se e venham conclusos. (...) (fl. 

89).Permanecem inalterados os demais termos da decisão.Publique-se. 

Intimem-se.São José do Rio Claro – MT, 02 de outubro de 

2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32513 Nr: 700-74.2012.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, MATEUS DE OLIVEIRA CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Tendo em vista a certidão informando a não localização da requerida (fl. 

391), bem como a correspondência devolvida (fl. 393), intimo a parte 

autora para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 51151 Nr: 288-12.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 
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SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido formulado à fl. 34 pelo exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62929 Nr: 554-91.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER, ANA SANDRA 

DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID AHMAD HAID ARBID, JAIR MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, VANIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Intimo Vossas Senhorias advogados das partes da redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 21/03/2018, às 13h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65642 Nr: 2087-85.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO FERNANDES STRUZIATO, SERGIO 

DOMINGOS PIERDONA, REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO 

LTDA, IDE GONÇALVES GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - 

OAB:268677/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Autos nº 2087-85.2016.811.0033 – Cód. 65642

Vistos.

O pedido de parcelamento das custas deve ser deferido, considerando as 

circunstâncias e peculiaridade do caso em comento considero que as 

alegações são pertinentes e aptas a ensejar o deferimento do presente 

pleito.

Assim sendo, DEFIRO o parcelamento que deverá ser realizado em seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira 10 (dez) dias após a publicação da presente decisão. (§7º, do 

artigo 468 da CNGC).

Consigno que o parcelamento é referente às custas de preparo do 

processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrangem 

as despesas processuais havidas no curso do processo. (§8º, do artigo 

468 da CNGC).

Registro que, não sendo efetuado o competente recolhimento das custas 

e despesas processuais, o processo será extinto sem resolução de 

mérito. (§13º, do artigo 468 da CNGC).

Efetuado o pagamento da primeira parcela, venham os autos conclusos 

para deliberações.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de janeiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68166 Nr: 3498-66.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERALDO KIEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO LIMA NETO - 

OAB:23064, RUTE BUSS KIEFER - OAB:23.065/MT

 Autos nº 3498-66.2016.811.0033 – Cód. 68166

Vistos.

HERALDO KIEFER, já qualificado, ajuizou este incidente de EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, objetivando a extinção da execução de título 

extrajudicial, face a ausência de previsão legal para que o excepto tribute 

a atividade de registros públicos exercidas pelo excipiente, bem como 

argumentando pela nulidade dos lançamentos e nulidade do título 

executivo. Juntou documentos às fls. 21/36.

Regularmente intimados, os exceptos alegaram a impossibilidade na 

apresentação de exceção de pré-executividade para discussão do tema, 

isso porque a matéria trazida depende de dilação probatória para 

julgamento não comportando a presente exceção, refutando as demais 

teses apresentadas pelo excipiente. Ao final, pugnou pela improcedência 

da exceção, bem como pelo regular processamento da execução. Juntou 

documentos (fls. 51/52).

 Após, vieram os autos conclusos para deliberações.

RELATEI

FUNDAMENTO E DECIDO.

Criada por Pontes de Miranda, a figura da exceção de pré-executividade 

ou (“oposição pré-processual”) é o expediente racional com vistas a 

bloquear o desenvolvimento de uma execução anormal e inteiramente 

inexigível por nulidade do título que a ampara.

Constitui um meio de defesa de que pode valer-se o executado para arguir 

qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e 

que, por sua vez, poderia ser conhecida de ofício pelo juízo da execução.

Da ensinança de Galeno Lacerda, tem-se que, se os pressupostos ou 

condições da ação inexistem, ou há grave suspeita em tal sentido, 

constituiria violência inominável importar-se ao injustamente executado, o 

dano, às vezes irreparável, da penhora prévia, ou, o que é pior, 

denegar-lhe qualquer possibilidade de defesa se, acaso, não possuir ele 

bens penhoráveis suficientes ("Execução de Título Extrajudicial e 

Segurança do Juízo", in "Estudos de Direito Processual em homenagem a 

José Frederico Marques", ed. Saraiva, pág. 173).

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um mero incidente da 

execução, restrito a casos como de título flagrantemente nulo ou 

inexistente, não comportando discussão que deveria se dar pelas vias 

ordinárias, dirimidas em sede de embargos, mediante contraditório, com os 

recursos inerentes ao devido processo legal.

O excipiente requer a extinção da presente execução, face a ausência de 

previsão legal para que o excepto tribute a atividade de registros públicos 

exercidas pelo excipiente, bem como argumentando pela nulidade dos 

lançamentos e nulidade do título executivo.

Diferentemente dos embargos, na exceção de pré-executividade somente 

poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou 

nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, porque neste meio de 

defesa não é oportunizada a ampla produção de provas, sendo que as 

matérias arguíveis devem estar suficientemente demonstradas de plano, 

tendo em vista que, se assim não o fosse, os embargos à execução 

perderiam o sentido.

No caso em análise, o excipiente apresentou exceção de 

pré-executividade alegando a ausência de previsão legal para que o 

excepto tribute a atividade de registros públicos exercidas pelo excipiente, 

bem como argumentando pela nulidade dos lançamentos e nulidade do 

título executivo.

Cumpre registrar que a presente exceção de pré-executividade foi 

apresentada em 06 de junho de 2017, consoante recebimento protocolar 

de fl. 13, ao passo que verifico que existe ação de embargos à execução 

apensa aos autos executivos (Cód. 72857) com as mesmas partes, sendo 

que os embargos foram protocolados aos 26 de junho de 2017, consoante 

recebimento protocolar de fl. 04 dos autos apenso e estes.

Com efeito, as mesmas matérias arguidas na presente exceção de 

pré-executividade foram também objeto de embargos à execução fiscal, 

os quais estão tramitando concomitantemente, situação essa inadmissível 

e contrária a sistemática processual vigente, isso porque não é possível a 

pretensão ser formulada duplamente por meio de ações diversas. Nesse 

sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial, transcrevo:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CASO CONCRETO MATÉRIA DE 

FATO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA 

DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

INADMISSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, JULGADA 

EXTINTA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA CONTRA OS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. 

TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DA 
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TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70054222211, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 12/06/2013).

 AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO 

PARTICULAR. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DA EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE E EMBARGOS DO DEVEDOR IMPOSSIBILIDADE. 

Agravo interno desprovido. (Agravo Nº 70047866603, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 

Fontoura, Julgado em 14/06/2012).

 Dessa forma, EXTINGO a exceção de pré-executividade, posto que 

apreciarei as questões nela trazidas em razão da oposição dos embargos 

à execução, oportunidade em que os meios de provas, para ambas as 

partes, é bem mais amplo do que a medida aviada.

Sem sucumbência.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 02 de outubro de 2017.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72750 Nr: 2442-61.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO GODOY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Vistos.

Considerando que as armas/munições apreendidas não mais interessam 

ao processo, uma vez que já realizada a constatação da eficiência 

(conforme laudo de fls. 29/30), determino, de início, a intimação do réu 

para, no prazo de cinco dias, manifestar interesse na restituição dos bens 

apreendidos, bem como demonstrar a propriedade e o registro da arma de 

fogo, sob pena de preclusão.

Convém observar, no entanto, que a efetiva restituição, em sendo o caso, 

dependerá do resultado da sentença, já que passível de aplicação da 

pena de perdimento (art. 91 , inc. II, CP ). Por tal razão, a manifestação da 

parte, no prazo ora concedido, visa apenas agilizar a possibilidade de 

eventual restituição, em momento oportuno, ou a imediata destruição ou 

doação dos objetos, em caso de silêncio da parte.

Portanto, caso, pessoalmente intimado, o réu permaneça silente, decreto 

desde já o perdimento da arma, munições e demais objetos apreendidos, 

determinando sejam encaminhadas ao Comando do Exército, nos termos 

do artigo 25 da Lei 10.826/2003 e Resolução nº 134/2011-CNJ, visando a 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às forças 

armadas, na forma disposta na referida Lei e Regulamento.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73191 Nr: 2623-62.2017.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGFC, VSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Não há informações nos autos acerca do atual endereço da autora para 

realização do estudo social, nos termos mencionados às f. 37, motivo pelo 

qual determino a intimação da parte autora, por meio de sua advogada, 

para que junte a informação nos autos, em 5 (cinco) dias, e voltem para 

decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1795 Nr: 299-32.1999.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROSSI BRIANTE, MARIA MERCEDES DE 

CAMARGO GRANJA, LUIZ ANTONIO RAIO GRANJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.S.M. AGROPECUÁRIA LTDA, BANCO LAVRA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Eduardo Polisel 

Gonçalves - OAB:12009/O/MT, JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, Maria Lucia 

Zanzarini - OAB:18.606, MAURO DALARME - OAB:18606/PR, TAINAH 

NAVARRO GRANJA - OAB:70.114/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO RODEGUER NETO - 

OAB:60.583 SP, ERICA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - OAB:, LILAN MARIA 

DE FREITAS SOUZA MARQUES - OAB:319455, luciene moreau - 

OAB:124811/SP, REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT, 

RUBIANA APARECIDA BARBIERI - OAB:230024, TAINAH NAVARRO 

GRANJA - OAB:70.114/PR

 [...].Contudo, repito, não existe decisão judicial admitindo Maria Mercedes 

de Camargo Granja e Luiz Antônio Raio Granja como assistentes, portanto, 

entendo que não há justificativa legal que impeça a autora de formular o 

pedido de desistência da ação da mesma forma que não existe razão para 

considera-la como parte ilegítima e nem considerar a nulidade do 

requerimento formulado, conforme os embargantes pretendem.De outra 

parte, não existe condição de suprir a omissão apontada pelos 

embargantes consistente na análise do pedido de intervenção de terceiro 

(assistência) posto que os requeridos não se manifestaram sobre a 

pretensão, conforme determinado no item “a” da decisão de fl. 500-verso 

e, além disso, o processo foi extinto com fundamento no art. 485, VIII do 

Novo CPC acolhendo o pedido de desistência formulado pela autora em 

manifesta concordância com os requeridos, portanto, corresponde a uma 

sentença terminativa, pois não resolve o mérito e isso não impede que as 

partes voltem ao Poder Judiciário com idêntica demanda, caso queiram.Por 

fim, impossível acolher a tese de nulidade da intimação feita por diário dos 

procuradores dos embargantes ao argumento de que os intervenientes 

deveriam ser pessoalmente intimados para manifestar sobre a desistência 

da ação por um único e exclusivo fundamento: eles (embargantes) não 

são partes no processo porque não foram admitidos como assistentes. 

Por essa simples razão não existia a necessidade de consultá-los 

pessoalmente sobre o pedido de desistência e sob este mesmo 

fundamento entendo que este argumento não justifica a anulação da 

sentença.Feitas estas ponderações, cumpra-se a sentença de fl. 

513/515.Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro, 23 de novembro de 

2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 51073 Nr: 193-79.2013.811.0033

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL DE OLIVEIRA DOERNER, DAYANE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IGOR MARINS RABELO, Cpf: 

70536341168, Rg: 1135506-9, brasileiro(a), solteiro(a), agrimensor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: GABRIEL DE OLIVEIRA DOERNER, brasileiro, menor, 

[...], neste ato representado por sua genitora DAYANE DE OLIVEIRA [...], 

vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, propor AÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS em face de IGOR MARINS RABELO, brasileiro, 

solteiro, agrimensor, portador do RG 1135506-9 SSP/MT, e do CPF 
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705.363.411-68, residente e domiciliado na Av. das Acácias, 2058, centro, 

na cidade de Sinop-MT, pelos motivos fáticos e de direitos a seguir 

aduzidos: DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS O requerente herdou 

de seu genitor uma área de terra de 4.000 (quatro mil) hectares, 

denominada Fazenda II de Abril, situada no município de Nova Maringá-MT, 

devidamente matriculada no CRI da comarca de São José do Rio Claro-MT, 

sob o nº 3.693. [...] DOS PEDIDOS Face ao exposto, Requer: A citação do 

Requerido para, no prazo de cinco dias, apresentar contas ou contestar a 

ação, tudo em conformidade com o art. 915, §§ 1º, 2º e 3º do CPC [...]; 

Dá-se a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para efeitos 

fiscais. Termos em que, Pede e Espera Deferimento.

Despacho/Decisão: PROCESSO N: 193-79.2013.811.0033CÓDIGO: 

51073AUTOR: GABRIEL DE OLIVEIRA DOERNERREQUERIDO: IGOR 

MARINS RABELODESPACHOVistos,Defiro o pedido formulado pelo 

requerente, para o fim de determinar a citação, por edital, das partes 

requeridas dos termos desta ação para, querendo, prestas as contas ou 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias.Tendo sido as 

partes requeridas citadas por edital, certifique-se o transcurso do prazo e 

não havendo manifestação, encaminhem-se à Defensoria Pública 

Estadual, para atuar como curadora especial, nos termos do artigo 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, a quem se dará vistas dos autos 

para os fins de direitos.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.São José do 

Rio Claro-MT, 02 de outubro de 2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 11 de outubro de 2017

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51370 Nr: 507-25.2013.811.0033

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - 

OAB:268677/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 Autos nº 507-25.2013.811.0033 – Cód. 51370

Vistos.

Inicialmente, postergo a análise do pedido formulado pela parte autora, 

para eventual oitiva das pessoas que requereu para integrar o pólo 

passivo dos presentes autos.

Considerando a princípio da estabilidade subjetiva da demanda, intime-se o 

requerido para se manifestar sobre o pedido de citação para o ingresso 

no pólo passivo da demanda (fls. 147/148) de Wilson Bonancin, Mario 

Bonancin, Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira e José Valter 

Junqueira, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 05 de setembro de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 54080 Nr: 3726-46.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERÔNIMO JOAQUIM PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIS BROCK - 

OAB:OAB/SP 91.311

 Vistos.

Não sendo vedada a conciliação como um dos mecanismos ágeis a 

contribuir para a célere resolução da lide, e consequentemente a fomentar 

a pacificação social dos conflitos, o que ao contrário se recomenda, calha 

implementá-la, a possibilitar aos contendores formalizar acordo que melhor 

atenda, desde logo, seus interesses, que realmente é o que importa.

Desse modo, considerando que até a presente data não foi oportunizada a 

composição amistosa da lide, determino seja os presentes autos 

encaminhados ao conciliador desta Comarca para que seja realizada 

audiência de conciliação.

Se não houver acordo, deverão as partes saírem intimadas para, no prazo 

de 10 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando de 

modo claro e preciso a sua finalidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56182 Nr: 1748-97.2014.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. GIULIANO STELA COMERCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDERVAL LUIZ BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11.964/MT

 Autos nº 1748-97.2014.811.0033 – Cód. 56182

Vistos.

F. GIULIANO STELA COMÉRCIO – ME apresentou IMPUGNAÇÃO AO 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA em desfavor de FRANCO GIULIANO 

STELA e LUZIA TIMIDATI STELA, todos suficientemente qualificados anos 

nos autos.

Narra o impugnante, que o impugnado pleiteou o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, oportunidade em que instruiu 

seu pedido com a declaração de hipossuficiência econômica.

Insurge-se o impugnante quanto a esse pedido argumentando que o valor 

da causa é elevando, como também o fato de ter contrato advogado 

particular, não fazendo jus ao deferimento do benefício que ora se 

impugna. Ao final, requereu a manifestação do impugnado, bem como a 

procedência do pedido inicial, para o fim de indeferir a gratuidade da 

justiça ao ora impugnado.

Instado a se manifestar, o impugnado apresentou manifestação alegando 

que a existência da dívida em valor elevado não constitui obstáculo ao 

deferimento da assistência judiciária gratuita, sendo que ônus da prova em 

demonstrar as condições financeiras do impugnado é do impugnante, 

pleiteando, ao final, pela manutenção do benefício anteriormente 

concedido, bem como pela anotação de seus procuradores (fls. 09/13).

 Após, os autos vieram conclusos para deliberações.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não obstante o pedido de justiça gratuita ter sido apreciado às fls. 25/26, 

nos autos principais (apenso) tenho por mim que o pedido de gratuidade 

deve ser revogado e, consequentemente, a impugnação acolhida.

Isso porque, quando do deferimento da justiça gratuita o magistrado 

oportunizou ao impugnado o prazo de 05 (cinco) o pagamento das custas 

processuais.

 Não obstante a informação de que o impugnado não pode arcar com as 

custas e despesas processuais, até o presente momento não vislumbro 

estarem presentes as condições para a isenção do pagamento das 

despesas, consoante dispõe o artigo 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

Verifica-se que o requerido não trouxe provas idôneas acerca da 

alegação de impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem 

comprometer a sua existência, mesmo quando intimado para se defender 

da impugnação.

O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o 

estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.

A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira. No caso em tela, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial: natureza e objeto 

discutidos.

 No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos 
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autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa somado ao 

fato de que a parte interessadas não trouxe documentos suficientes para 

comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas 

processuais e sucumbência, como extrato do cartão de crédito, cópia da 

carteira de trabalho, cópia das ultimas declarações do imposto de renda, 

mesmo sendo intimado para manifestar sobre a impugnação ao pedido.

 Desta forma, ACOLHO a impugnação ao pedido de justiça gratuita e, via 

de consequência, REVOGO o benefício anteriormente concedido.

 Encaminhe-se ao distribuidor para cálculo das referidas custas e 

despesas processuais.

 A seguir, intime-se o impugnado para recolher o competente valor das 

custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição.

Outrossim, informo que trata-se de prazo peremptório e havendo seu 

transcurso sem adoção das medidas pertinentes, não há alternativa a não 

ser a incidência da norma disposta no artigo 290 do Código de Processo 

Civil, ou seja, cancelamento do feito na distribuição.

Sem prejuízos, traslade-se cópia desta aos autos principais (Cód. 56180), 

certificando-se o necessário.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 20 de julho de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 67542 Nr: 3119-28.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Antes de analisar o pedido formulado às fls. 19/21 pela parte executada, 

determino a intimação da parte exequente para que se manifeste acerca 

do pleito no prazo de 10 (dez) dias, com fundamento no artigo 10 do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68208 Nr: 3531-56.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR PINHEIRO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a ação, para conceder ao requerente, Cesar Pinheiro 

Espírito Santo, na qualidade de dependente de Ieda Silva Espírito Santo, o 

benefício da pensão por morte, no valor correspondente a um salário 

mínimo, tendo por termo inicial a data do requerimento administrativo 

(21/07/2016), acrescidas as parcelas vencidas de correção monetária 

desde a data de cada vencimento, de acordo com as orientações do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal e alterações do art. 1-F da Lei 

9.494/97, impostas pela Lei 11.960/2009; e de juros moratórios a partir da 

citação, aplicados em 1% ao mês, até a edição da Lei nº 11.960/2009; a 

partir dela, devidos no percentual de 0,5% ao mês.Atendendo ao disposto 

nos itens 6.17.1 e 6.17.1.1 da CNGC, especifico novamente as 

informações abaixo, necessárias à implantação do benefício.I - Nome do 

beneficiário: CESAR PINHEIRO ESPÍRITO SANTO.II – Nome do segurado: 

IEDA SILVA ESPÍRITO SANTO.III- Benefício concedido: PENSÃO POR 

MORTE.III - Renda mensal atual: R$ 0,00.IV - Data de início do benefício: 

21/07/2016.V - renda mensal inicial: valor correspondente a 100 % da 

aposentadoria que a falecida faria jus.Encaminhe-se também os 

documentos indicados na Capítulo 02, Seção 06, Item 2.6.5, da CNGC, 

verbis:"Na expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios 

e pensões enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, 

obrigatoriamente, ser acompanhados:I - do endereço do autor;II - da cópia 

do CPF, da carteira de identidade ou CTPS;III - da cópia da certidão de 

óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo 

menos de documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, 

nome, filiação, data e local de nascimento)”.Condeno a autarquia ré, ainda, 

ao pagamento dos honorários do advogado do autor, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação pretérita (parcelas vencidas 

até a data desta sentença), a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. 

Fundamento o referido percentual, de acordo com o artigo 85, §2º, do 

NCPC.Custas ex lege.P.R.I.C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75193 Nr: 3499-17.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN PICININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante da concordância do Executado com os valores pretendidos na 

presente execução (fls. 61/62), homologo o cálculo exequendo.

2. Certifique-se o decurso de prazo para oferecimento de embargos e, em 

seguida, requisite-se o pagamento, por meio de RPV, nos termos dos 

artigos 535, § 3º, II, e 910, § 1º, ambos do CPC, observado o Provimento n. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017.

3. Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 65631 Nr: 2077-41.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO COELHO DE ARAÚJO & 

CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.95, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 25488 Nr: 2726-50.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECIO SCHWADE, VALDECIO SCHWADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53378 Nr: 2852-61.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOPCOM COMPRESS DO BRASIL LTDA, ANTONIO 

ALEXANDRE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 
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OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT, RAFAEL BLASKEVICZ CÁRIA - OAB:342.242/SP, 

TEREZA VALÉRIA BLASKEVICZ - OAB:133.951/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8.166-B/MT, ROGERIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7.868-A/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Cadastre-se no Sistema Apolo os advogados da parte requerida, 

conforme procuração de fl. 145-verso.

b) Intimem-se os patronos das partes, via DJE, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 69386 Nr: 733-88.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEISON GALVAO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.65-verso, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70725 Nr: 1524-57.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLB, MDFTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.

1. Compulsando os autos, fls. 46/48, verifica-se que a sessão de 

mediação restou exitosa, uma vez que as partes compuseram acordo.

 Instado, o Ministério Público opinou pela homologação dos termos do 

acordo.

 2. Constato que é caso de julgamento, com resolução do mérito da 

demanda, ante a existência de transação entre os contendores, de sorte 

que não vejo óbice em homologar o acordo formulado e, por 

consequência, extinguir o feito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil, JULGO O MÉRITO da demanda para homologar o acordo 

formalizado entre os litigantes.

 Sem custas e verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquive-se, com as anotações e baixas de estilo.

Publicada com inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1704 Nr: 361-72.1999.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.370, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50417 Nr: 2244-97.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HERCULANO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, data para realização 

da Perícia Médica, no dia 20/02/2018 às 16:00 horas, no Consultório 

médico da Unidade de Saúde Básica da Família I (PSF 1), sito na Rua 

Clovone de Lucena Dockorn, 1429, Bairro Progresso Conforme Fls.150.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57228 Nr: 2488-55.2014.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR BUZIGNANI, RENI SANCHES, HERMAN 

MORA CASELLA, REGINA MARIA LINHARES CASELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT MORA CASELLA, SAULO SANTOS 

MORA CASELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - OAB:OAB/MT 4.747, 

WILSON RODRIGUES FONTELLI - OAB:8188, WILSON RODRIGUES 

FONTELLI - OAB:8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054, MARCIA APARECIDA DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:17845/MT

 Vistos etc.

Diante da verificação de lembrete no Sistema Apolo, retornem os autos à 

Secretaria para juntada dos documentos pendentes.

Após, imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 57768 Nr: 12-10.2015.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 70539 Nr: 1412-88.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE CABOS DE VASSOURA RIO 

CLARO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.59, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73667 Nr: 2802-93.2017.811.0033

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAVIRÁ INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA, MILTON DE 

CASTRO, ARCA S/A AGROPECUÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - OAB:23667/O, 

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A, VALDIR 

BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 CERTIFICO que os autos do processo acima citados foram recebidos pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São 

José do Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado 

de Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 142383.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 05/04/2018 às 14 horas, na Sala de Audiências do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76539 Nr: 4000-68.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO CASSIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Vistos etc.Verifica-se, outrossim, à fl. 27, que em 8-1-2018, o Requerido 

efetuou, segundo alega na postulação de fl. 24, o pagamento da 

prestação de nº 32 do contrato, vencida em 8-1-2018, no valor de R$ 

1.731,02 (um mil, setecentos e trinta e um reais e dois centavos). A rigor, 

entretanto, o documento de fl. 27 refere-se a um agendamento de 

pagamento de título de cobrança, já que consta no referido documento a 

ressalva “O pagamento será validado após débito em conta”. De toda 

forma, dando crença à alegação do advogado do Requerido, hei por bem 

em aceitar tal documento como comprovante de pagamento da alegada 

prestação de nº 32. 3. DEFIRO, pois, o pedido de fl. 24, para determinar a 

devolução ao Requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar 

da intimação do Requerente ou do fiel depositário, do VEÍCULO 

AUTOMOTOR: MARCA: MITSUBISHI. MODELO: L200 TRITON GLS 3.2, COR 

PRATA, ANO FAB/MOD.: 2013/2013, PLACA: OMV-6520, CHASSI: 

93XJNKB8TDCD70834, RENAVAM: 000554886839. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se e se cumpra, com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010051-61.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY STRUZIATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR BERNARDI MARTELLO (EXECUTADO)

 

Certifico que foi designado o dia 22/03/201/, às 14h15min para realização 

de audiência no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010052-46.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO FERNANDES STRUZIATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR BERNARDI MARTELLO (EXECUTADO)

 

Certifico que foi designado o dia 22/03/201/, às 14h30min para realização 

de audiência no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-70.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAY OAB - MT0016157A (ADVOGADO)

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE GOMES DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAFAELLA APARECIDA MARINO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAMELA FERNANDA DA SILVA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

AUTOS Nº. 8010214-70.2016.8.11.0033 REQUERENTE: VERA LUCIA DA 

SILVA REQUERIDO: KARINE GOMES DE LIMA DESPACHO Vistos, Intime-se 

a parte autora para que se manifeste acerca da proposta de parcelamento 

formulada (Id. 10674846) pela requerida em 5 (cinco) dias. Após, concluso 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61997 Nr: 2242-06.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALEXANDRE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, POSTERGO a análise do pedido de concessão de tutela 

antecipada em caráter antecedente, para após a contestação. CITE-SE o 

requerido, fazendo constar no mandado as advertências do artigo 344 do 

CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias e será contado a 

partir da juntada da precatória aos autos.Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC.DEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita, podendo ser revogado a qualquer tempo. Intimem-se. 

Cumpra-se.Vila Rica/MT, 18 de dezembro de 2017.Carlos Eduardo de 

Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56227 Nr: 2128-04.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 
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JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HENRIQUE 

COQUEIRO DANIN - OAB:19931 -A/GO, ARMANDO ALVES FEITOSA - 

OAB:41.132/GO, BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - OAB:36.973, 

EURIPEDES ALVES FEITOSA - OAB:8.314/GO, GUSTAVO MUNIZ 

FEITOSA - OAB:31342/GO, KALIANDRA ALVES FRANCHI - OAB:14527

 “Vistos. Junte-se o Substabelecimento. Declaro encerrada a instrução 

processual e remeto as partes às alegações finais, na forma de 

memoriais. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43002 Nr: 282-54.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DOS SANTOS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva - 

OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405

 Vistos.

Diante do retorno dos autos e do provimento de rejeição aos embargos, a 

decisão de fls. 183/186 manteve-se incólume, conforme acórdão de fls. 

233/258.

Dê-se vistas as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do 

referido acórdão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54483 Nr: 1265-48.2016.811.0049

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO DE OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 Ação de Divórcio, Alimentos, Guarda e Partilha de Bens c/c Tutela de 

Urgência.

Autos: 1265-48.2016.811.0049 – Código 54483

Vistos.

Considerando a proximidade da realização da audiência de instrução, 

ACOLHO o pedido da autora às fls. 184/185, no tocante à intimação da 

testemunha residente na zona rural.

 Para tanto, EXPEÇA-SE mandado de intimação para a testemunha Pedro 

da Cunha Barbosa, no endereço informado à fl. 184.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

De Porto Alegre do Norte/MT para Vila Rica/MT, 17 de janeiro de 2018.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62906 Nr: 2748-79.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL APARECIDO BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE APARECIDA BARCELOS MARTINS 

FURTUNATO, ELIANE MARIA BARCELOS MARTINS DALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Citem-se as partes requeridas para, querendo, apresente contestação no 

prazo legal.

 Contestada a ação, intime-se a parte autora para que manifeste em 10 

(dez) dias.

 Após volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63046 Nr: 2833-65.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVÂNIA APARECIDA DA COSTA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS que IMPLANTE, o 

benefício de auxílio-doença à parte autora SILVÂNIA APARECIDA DA 

COSTA SANTIAGO, brasileira, casada, portadora do RG nº 1329533-0 

SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.298.211-48, no prazo de 10 

dias, a partir da intimação desta decisão, até final julgamento. Deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que 

dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.Intime-se, em caráter de urgência, da presente decisão e, por meio do 

mesmo mandado, faça a CITAÇÃO do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS para CONTESTAR a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 

c.c. art. 183), consignando expressamente a advertência a que se refere 

o art. 344, do citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem 

observados os termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral 

Federal.Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 19 de 

dezembro de 2017.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17837 Nr: 906-45.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL BARBOSA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DE SOUZA SANTOS - 

OAB:14.785/MT

 Vistos.

Apresentada (s) a (s) resposta (s) à acusação, verifico não haver 

questão incidental a ser analisada.

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o 

recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07 de fevereiro de 2018, às 15h00min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião 

em que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas e, ao final, 

realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do (s) acusado (s).

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 
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competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52069 Nr: 41-75.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO MARASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE ANDERLE 

PASCOALETTO - OAB:84690, FELIPE TEDESCO ORLANDI - 

OAB:95.999/RS, FERNANDO BENINI MAGAGNIN - OAB:74673/RS

 Vistos.

E em consonância com o parecer ministerial de fls. 88, ACOLHO o pedido 

da defesa de fls. 85/86. Para tanto, DETERMINO que se CANCELE a 

audiência designada no Juizo Deprecado da Comarca de Garibaldi/RS, até 

ulterior deliberação desse Juízo.

Comunique-se ao Juizo Deprecado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59303 Nr: 836-47.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE NONATO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apresentada (s) a (s) resposta (s) à acusação, verifico não haver 

questão incidental a ser analisada.

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o 

recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 14h20min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião 

em que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas e, ao final, 

realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do (s) acusado (s).

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52631 Nr: 3063-52.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA LUCINDA NOGUEIRA BARRETO DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51115 Nr: 2569-90.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do acusado para 

intimá-lo da designação de audiência para o dia 08/02/2018, às 11h00min, 

bem como, para que colacione o endereço das testemunhas 

referenciadas pelo acusado em seu interrogatório a fim de intimá-las para 

a solenidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33321 Nr: 1715-38.2013.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEMAR REPLIN BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto José Meselira - 

OAB:OAB/PR 48127, Gislaine Sara Moreira Moraes Martins - 

OAB:7.062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos patronos do denunciado 

para que manifestem-se acerca da devolução de carta precatória de 

fls.197/207 expedida para oitiva da testemunha Rosemar Kaufmann, 

devolvida com diligência negativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37946 Nr: 490-12.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEONNY SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 Logo, à vista da fundamentação expendida julgo procedente a denúncia, 

para PRONUNCIAR o acusado, GEONNY SOARES RIBEIRO, supra 

qualificado, como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, 

ambos do CP, determinando, via de consequência, que seja submetido a 

julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.Intimem-se 

o réu, MPE e a Defesa.Ocorrendo a preclusão pro judicato, vistas ao 

nobre representante do Ministério Público e a defesa para os fins do 

disposto no art. 422 do Código de Processo Penal, no prazo de 05 dias 

cada.Após voltem-me imediatamente conclusos.Vale a presente sentença 

como mandado de intimação.Segue anexo da folha de antecedentes 

criminais do pronunciado retirada do sistema Apolo.P.R.I.C.Expeça-se o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 1233-85.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Gualberto Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para manifestação 

e réplica à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 3315-55.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Luiz Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora, desta forma 

sintetizada: Assim, em respeito ao comando constitucional, DETERMINO 

que a parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove que seus 

recursos são insuficientes para pagar às custas processuais e os 

honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento pessoal e familiar, 

apresentando a última Declaração do Imposto de Renda – Pessoa Física 

ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, OU recolha 

regularmente as custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7501 Nr: 958-88.2006.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT

 Nos termos da CNGC, atendendo o disposto na Resolução 11/2014-TP, 

que determina que os Alvarás devem ser expedidos por meio eletrônico, 

IMPULSIONO o feito a parte autora para que decline os dados bancarios 

para fim de expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 1046-82.2013.811.0035

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA REPRESENTADO PELA 

INVENTARIANTE CREUZA BARBOSA DA SILVA, ESPÓLIO DE ERCIDIA 

BARBOSA DA SILVA REP. P/ INVENTARIANTE CREUZA BARBOSA DA 

SILV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, Catarino 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao patrono do Espólio de 

Ercídia, para que o apresente na audiência designada, ante a devolução 

da carta de intimação por insuficiência ou mudança de endereço.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32710 Nr: 1066-73.2013.811.0035

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN MÁRCIA BISPO RODRIGUES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Couto Carvalho Araújo 

- OAB:OAB/MT 11.953B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 08/03/2018 às 

14:00 horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37262 Nr: 141-09.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as partes a 

se manifestarem acerca de seu retorno da Instância Superior, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38806 Nr: 772-50.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO HENRIQUE VACCARO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 DESPACHO.

Vistos etc.

 Tendo em vista que a data aprazada se trata de feriado forense, 

conforme certidão de ref. 42, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento anteriormente designada para o dia 07/03/2018, às 17h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cientifique-se o MPE e a Defesa.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46786 Nr: 410-77.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEONNY SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos à defesa, para apresentação 

das alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48088 Nr: 1006-61.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VASCO LIMA, Wagner de Souza 

Santos, Carlos André de Jesus, Edilson Francisco Munis Júnior, BRUNO 

SEVERINO DA CONCEIÇÃO, JUNIOR CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT, JACKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13.420/MT, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22053/MT.

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono de EDUARDO 

VASCO LIMA, DR. Fernando César Passinato Amorim, OAB-MT/7.542, 

para que, no prazo legal, apresente as Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48719 Nr: 1343-50.2017.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Universidade Paranaense - UNIPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Eduarda Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lino Massayuki ito - 

OAB:18.595/PR, Marcos Rodrigues da Mata - OAB:36.313/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em complementação ao ato ordinatório de REF. 14, intimo a parte autora a 

informar o número único da guia de depósito de diligência de oficial de 

justiça, sem o qual não será possível dar seguimento no cumprimento 

desta missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9521 Nr: 345-97.2008.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Petrilio Guimarães Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joemar Moraes Rosa - 

OAB:2056/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

Cesar Passinato Amorim para que esse promova a imediata devolução do 

processo, em carga ao causídico por tempo excessivo, sob pena de 

busca e apreensão, além das sanções penais e administrativas 

pertinentes ao caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10853 Nr: 1325-44.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nutriplant Industria e Comércio S/A, Fernando Cesar 

Passinato Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odelir Antônio Balbinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625/B, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B/MT, 

Sergio Henrique Guareschi - OAB:9724/MT

 Código nº: 10853

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por NUTRIPLANT 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e FERNANDO CÉSAR PASSINATO AMORIM 

em face de ODELIR ANTÔNIO BALBINOTTI.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Dispõe o art. 524 do CPC que o requerimento de execução deverá ser 

instruído com demonstrativo descriminalizado e atualizado do débito, bem 

como o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de 

correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos 

eventuais descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens 

passíveis de penhora, sempre que possível.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos, qual seja R$ 156.352,69 (cento e cinquenta e 

seis mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), 

no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor 

atualizado da dívida e 10% a título de honorários advocatícios, a teor do 

que dispõe o art. 523 do CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 30 de novembro de 2017.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13032 Nr: 239-67.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernani Evandro Klasener, SINARA DE LOURDES ZANON 

KLASENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 
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Cesar Passinato Amorim para que esse promova a imediata devolução do 

processo, em carga ao causídico por tempo excessivo, sob pena de 

busca e apreensão, além das sanções penais e administrativas 

pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13260 Nr: 455-28.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itacir Lora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luiza Cimadon Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Avelino Tavares Júnior - 

OAB:3.633/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

Cesar Passinato Amorim para que esse promova a imediata devolução do 

processo, em carga ao causídico por tempo excessivo, sob pena de 

busca e apreensão, além das sanções penais e administrativas 

pertinentes ao caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14599 Nr: 633-40.2011.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoelly Do Couto Albernaz 

Silva - OAB:16835, José Guilherme Júnior - OAB:2615/MT, Ricardo 

Tomczyk - OAB:10.073, Rogério Rodrigues Guilherme - 

OAB:6763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio de Oliveira Souza Filho - 

OAB:15.687-A, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15.686-A, Fabricio kava - OAB:32308, GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 13/03/2018 às 

16:00 horas no CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30045 Nr: 1040-46.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini, Ademir Ribeiro de Carvalho, 

Cléa Maria Barbosa de Souza, Carlos Manoel do Carmo Filho, Valentim 

Neder, Rozineide Aparecida da Silva Neder, Katuscha C. Zacante A. B. 

Guimarães, Andréia Krampe, Aldo Vicente Filho, Renata Martins de 

Oliveira, Sônia Maria Mendes Leão, Claudinei Singolano, MÔNIA PEREIRA 

DE MELO, Marceli Irena Scher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo para que esse promova a imediata devolução do 

processo, em carga ao causídico por tempo excessivo, sob pena de 

busca e apreensão, além das sanções penais e administrativas 

pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30054 Nr: 1051-75.2011.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudimar Trentin Zanon, Aldaci Luiza Ribeiro, 

STÉLIDA DAIANE RIBEIRO ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Miranda de Oliveira Appelt - OAB:13300, NELIANE 

ANDRÉA MANOEL - OAB:13907-B-MT, Nelson Manoel Junior - 

OAB:5454-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 REITERO o ato ordinatório expedido anteriormente, publicado no DJE n. 

10038/2017, de 13 de junho de 2017, no sentido de que seja os autos 

imediatamente devovidos, sob as penas da lei, incluindo busca e 

apreensão, sendo essa a medida que será instaurada logo após o 

decurso do prazo sem atendimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32189 Nr: 468-22.2013.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximino Quirino de Moraes, Altamira Gil de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Leocadia Perpetua de Morais, 

Espólio de José Luiz de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

Cesar Passinato Amorim para que esse promova a imediata devolução do 

processo, em carga ao causídico por tempo excessivo, sob pena de 

busca e apreensão, além das sanções penais e administrativas 

pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32276 Nr: 583-43.2013.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO DELFINO DE OLIVEIRA, Almita Ribeiro da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios Beira Rios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT, Vivianne Mendonça Sá Arruda - OAB:15858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Quenesse 

Dyogo do Carmo para que esse promova a imediata devolução do 

processo, em carga ao causídico por tempo excessivo, sob pena de 

busca e apreensão, além das sanções penais e administrativas 

pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34012 Nr: 104-16.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guido Pereira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERIANO DE OLIVEIRA LIMA, ADRIANA 

VILELA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando 

Cesar Passinato Amorim para que esse promova a imediata devolução do 

processo, em carga ao causídico por tempo excessivo, sob pena de 

busca e apreensão, além das sanções penais e administrativas 

pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36360 Nr: 1757-53.2014.811.0035

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO TIMO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eugênio Bonjour

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Claudionor Goulart Bentos - 

OAB:GO/45532-A, Fernando César Passinato Amorim - OAB:7542 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 Considerando que a intimação de REF. 33, não fora enderaçada à parte 

requerida, vez que não possuia advogado cadastrado no sistema Apolo à 

época, nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito com a finalidade de 

intimá-la a especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36878 Nr: 2108-26.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Alves David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para que se 

manifestem acerca de seu retorno da Instância Superior, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38804 Nr: 771-65.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Adilson Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 IMPULSIONO os autos ao réu em termos de reiterar ou complementar suas 

alegações finais já apresentadas no processo, no prazo de 05 dias, 

Levando-se em consideração, que aportou-se carta precatória referente 

ao depoimento da testemunha Jair Gentil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47062 Nr: 536-30.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÉRIA IDALINA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora, para manifestação 

em réplica à contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50709 Nr: 2438-18.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transtini Transportes Rodoviários Ltda, Roland 

Trentini, Marlene da Silva Trentini, Carlos Alberto Zanon, Márcia Rosane 

Prante Zanon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO ANTUNES BRANDAO 

FILHO - OAB:5934/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos à autora para que essa se 

manifeste sobre os bens ofertados à penhora - REF. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52627 Nr: 3059-15.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Valter Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 4453 Nr: 49-80.2005.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondoagro - Produtos Agropecuários ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudimar Trentin Zanon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT., Monica Valeria Cordeiro Lima - OAB:8.918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 15/03/2018 às 

14:00 horas no CEJUSC

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 4668 Nr: 144-13.2005.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilza Fernandes, Osmar Domingos Martini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 15/03/2018 às 

13:00 horas no CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 7248 Nr: 804-70.2006.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargil Agrícola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Hoffmann, Ana Paula Fernandes 

Hoffmann, Valentim Carlos da Rui, Regina Tolomini da Rui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799 ,  F reder ico  Eugê n i o  F e r n a n d e s  F i l h o  - 

OAB:6.226-A/150.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT, Janayna Andreya Gemelli - OAB:1573/TO

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 15/03/2018 às 

15:00 horas no CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 9474 Nr: 311-25.2008.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Carlos Cajango

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cheminova Brasil Ltda, Zoofort - 

Suplementação Animal Indústrial e Comércio Ltda, Zoofort Agrícola Ltda, 

Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline de Oliveira Teles - 

OAB:16154/O, Celso Umberto Luchesi - OAB:10.365-A/MT, Decio 

Cristiano Piato - OAB:7.172/MT, Duilio Piato Júnior - OAB:OAB/MT 

3.719, Fabiano Joaquim Qinebre - OAB:12.196/MT, Ligia Armani 

Michaluart - OAB:138673/SP, Paulo Michaluart - OAB:170089/SP, 

Ricardo Seichi Takaishi - OAB:244361/SP

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 14/03/2018 às 

17:00 horas no CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 12335 Nr: 1097-35.2009.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Ferreira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Gluger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Frange Júnior - 

OAB:6.218/MT, Silvia Beatriz Kourenço Fernandes - OAB:10819/MT, 

VERGINIA CHINELATO - OAB:24.047/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 13/03/2018 às 

13:00 horas no CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 12632 Nr: 1382-28.2009.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudimar Trentin Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rondoagro - Produtos Agropecuários ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT., Monica Valeria Cordeiro Lima - OAB:8.918-B/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 15/03/2018 às 

14:00 horas no CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 13370 Nr: 565-27.2010.811.0035

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 13/03/2018 às 

13:30 horas no CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14003 Nr: 43-63.2011.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio de Oliveira Souza Filho - 

OAB:15.687-A, Fabricio kava - OAB:32308, GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanoelly Do Couto 

Albernaz Silva - OAB:16835, José Guilherme Júnior - OAB:2615/MT, 

Ricardo Tomczyk - OAB:10.073, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6763

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 13/03/2018 às 

15:30 horas no CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14712 Nr: 745-09.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernandes Silvério da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:10.990

 .Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por ERNANDES 

SILVÉRIO DA COSTA em face do BANCO ITAULEASING S/A.I – DOS 

REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIODispõe o art. 524 do CPC que o 

requerimento de execução deverá ser instruído com demonstrativo 

descriminalizado e atualizado do débito, bem como o nome completo, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o 

disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de correção monetária adotado; 

os juros aplicados e as respectivas taxas; o termo inicial e o termo final 

dos juros e da correção monetária utilizados; a periodicidade da 

capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos eventuais 

descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens passíveis de 

penhora, sempre que possível.II – DO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇAIntime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento dos valores exequendos, qual seja R$ 3.849,46 (três mil 
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oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), no prazo 

de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado 

da dívida e 10% a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o 

art. 523 do CPC.Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa 

e os honorários incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 

2º, do citado artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.III – DA 

IMPUGNAÇÃOEm consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Altere-se a classe processual para 

cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.”Às 

providências.Cumpra-se.Alto Garças/MT, 19 de dezembro de 2017. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33140 Nr: 1540-44.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irany Ferreira Santana de Souza, CLAUDIANE 

SANTANA DE SOUZA, Claudineia Santana de Souza, Doreni Santana de 

Souza, Eilismaico Santana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA TRANSPORTADORA LTDA, 

TRANSSEG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilma Avelino dos Santos - 

OAB:6209/MT, Thalles Rezende Lange de Paula - OAB:11922-MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 13/03/2018 às 

15:00 horas no CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33413 Nr: 1807-16.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenyr da Cruz Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34459 Nr: 506-97.2014.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Cândida Massaguer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON SOARES MORAES, DIONE CAROLINA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 34459

Vistos, etc.

Marilene Cândida Massaguer ajuizou a presente ação por monitória em 

desfavor de Kleiton Soares Moraes e sua esposa Dione Carolina Lopes, 

todos devidamente qualificados na inicial, que importam um saldo devedor 

de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais).

A parte ré foi pessoalmente citada, mas não efetuou o pagamento ou 

apresentou embargos.

Decido.

Não tendo a parte requerida oferecido embargos, com espeque no artigo 

701, § 2º do Código de Processo Civil, converto o mandado monitório em 

mandado executivo, prosseguindo o feito nos termos dos artigos 523 e 

seguintes do CPC.

Condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios da 

parte adversa, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, com amparo nos critérios do artigo 85, §2º do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 1.102 C, § 

1° DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70024510463, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues 

de Freitas Iserhard, Julgado em 22/10/2008)

P.R.I.C.

Procedam-se às alterações necessárias no registro e capa dos autos.

 Alto Garças/MT, 18 de agosto de 2017.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35644 Nr: 1403-28.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoirda Benedita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as partes a 

se manifestarem acerca de seu retorno da Instância Superior, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36977 Nr: 2195-79.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Corrêa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as partes a 

se manifestarem acerca de seu retorno da Instância Superior, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37110 Nr: 41-54.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amélia Vilela Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as partes a 

se manifestarem acerca de seu retorno da Instância Superior, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39447 Nr: 1013-24.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno de Jesus Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Observa-se que a alegação apresentada pelo denunciado confunde-se 

com o próprio mérito da demanda, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 14/03/2018 às 15h00min.

Intime-se o réu e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39552 Nr: 1069-57.2015.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON ARAÚJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992, Thiago Rodrigues Barbosa - 

OAB:19.887-0/MT

 Nos termos da CNGC, bem ainda levando-se em consideração, que 

aportou-se aos autos o laudo definitivo da droga, IMPULSIONO os autos à 

defesa para que se manifeste em termos de reiterar ou complementar 

suas alegações finais já apresentadas nos autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47054 Nr: 529-38.2017.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos à autora, para manifestar-se 

sobre o seu prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47059 Nr: 533-75.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocelio Gomes de Souza, Teresinha dos Santos 

Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Marques da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

proposta por LEOCÉLIO GOMES DE SOUZA e TERESINHA DOS SANTOS 

PADILHA em face de PEDRO MARQUES DA CRUZ, pelos fatos e 

fundamentos expostos na prefacial.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref. 40, faz-se 

mister a homologação.

É o relatório. DECIDO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorarios.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48872 Nr: 1438-80.2017.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO ALVES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:OAB/MT 3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que essa se 

manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiçla, de REF. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50761 Nr: 2461-61.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Martins de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Krampe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:8322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu prosseguimento, mormente em relação à certidão 

de REF. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51373 Nr: 2676-37.2017.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Marcos Emmel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que essa 

desconsidere o ato ordinatório de REF. 6, vez que já ocorreu o depósito da 

diligência de oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51828 Nr: 2816-71.2017.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu José Godinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Camargo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Pergo Chilante - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .I - DA CITAÇÃO Cite-se o requerido, para efetuar o pagamento do débito 

e os honorários advocatícios de 5% do valor da causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, expedindo o respectivo mandado (art. 701 do CPC).Caso 

não efetuem o pagamento ou não apresente embargos, constituir-se-á de 
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pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos. Havendo pagamento no prazo, o requerido fica isento das 

custas processuais (art. 701, §1°, do CPC).II – DO PARCELAMENTONo 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, os executados 

poderão requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês.Caso os executados proponham o parcelamento, intime-se o 

exequente para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos 

descritos no art. 916 do NCPC.Após, conclusos para apreciação do 

requerimento.Destaco que enquanto não apreciado o requerimento, os 

executados deverão depositar as parcelas vincendas, facultado ao 

exequente seu levantamento.III – DAS DISPOSIÇÕES FINAISFicam as 

partes intimadas de que deverão manter os seus endereços atualizados, 

ainda que a modificação seja temporária, presumindo-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço constante nos autos (art. 274, § único do 

NCPC).Em busca da celeridadade processual e em atenção ao art. 188 do 

NCPC, serve a presente decisão como mandado de citação que vai 

acompanhado da inicial. Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52466 Nr: 2978-66.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilvo Cezar Tolazzi, Delmar Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de NILVO CEZAR TOLAZZI e DELMAR KELLER, 

todos qualificados nos autos.

 Cite-se e intime-se os devedores para, no prazo de 03 (três) dias, pagar 

ou nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados, tantos bens 

quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido 

dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto 

pelos artigos 844 e 845, §1º, do NCPC.

 Conste-se no mandado a prerrogativa de oferecer embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 915 

do NCPC.

Não encontrando os executados, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em 

seguida, nos termos do parágrafo único do art. 830 do NCPC.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento integral no prazo 

de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à metade.

Defiro desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 212, §2º do 

NCPC, caso haja necessidade.

Vale a presente decisão como Mandado de Citação/Intimação dos 

executados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52628 Nr: 3060-97.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Fatima Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52629 Nr: 3061-82.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 
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da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52630 Nr: 3062-67.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52632 Nr: 3064-37.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dias Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52633 Nr: 3065-22.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celi Cirlai Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 
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da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52635 Nr: 3067-89.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arinilson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52636 Nr: 3068-74.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MIGUEL DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52637 Nr: 3069-59.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Reis de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 
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da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 1675 Nr: 129-49.2002.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimar Abílio Bottega, Cleverson de Figueiredo Pintel, 

Jean Luis Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson de Figueiredo Pintel 

- OAB:5380/MT, Jean Luis Teixeira - OAB:4.737, Raimar Abílio 

Bottega - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 09/03/2018 às 

15:00 horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 2240 Nr: 1-57.2003.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO BERGOLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 DECISÃO

 Vistos etc.

 Expeça-se Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Canarana-MT, determinando a adoção das providências necessárias para 

a averbação da penhora realizada nos autos, encaminhando a este juízo, 

com o intuito de comprovar a realização desta averbação.

 No mais proceda-se com a intimação do Sr. Bruno José Bergoli para que 

informe a exata localização do imóvel sob pena de imposição de multa 

previsto no artigo 774 do CPC.

Cumpra-se.

 Alto Garças/MT 31 de Outubro de 2017.

 Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 4613 Nr: 121-67.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIK, EEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT., Monica Valeria Cordeiro Lima - OAB:8.918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao patrono dos requeridos 

para que os apresentem na audiência designada, vez que fora 

infrutífwera as intimações via Correios, por insuficiência de endereços.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 6256 Nr: 130-92.2006.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celi Cirlai Weber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 6256

 DESPACHO.

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da exceção de 

pré-executividade apresentada às fls. 172/173 no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, conclusos.

Alto Garças/MT, 15 de janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 6468 Nr: 237-39.2006.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Francisco da Silveira, ELIAS DA COSTA 

SILVEIRA, JONAS COSTA DA SILVEIRA, ZULENE APARECIDA DA SILVA 

CARVALHO SILVEIRA, MARINALVA COSTA SILVEIRA DE ARAÚJO, 

ODAIR DE ARAÚJO, EDINALVA SILVEIRA PEREIRA, SEBASTIÃO PEREIRA 

DE SOUZA, ELIZETE DA COSTA SILVEIRA, ELIZEU DA COSTA SILVEIRA, 

EDVÂNIA APARECIDA DOS SANTOS E SILVA SILVEIRA, ELENAI COSTA 

DA SILVEIRA, JANAINA JESUS MENDES SILVEIRA, ISAIAS COSTA DA 

SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 6468

 DESPACHO.

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da exceção de 

pré-executividade apresentada às fls. 206/207 no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, conclusos.

Alto Garças/MT, 15 de janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 10697 Nr: 1160-94.2008.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RODRIGUES PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT, Frederico Augusto Pimenta Cerqueira - 

OAB:11769/MT, Milena Piragine - OAB:17210-A MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 09/03/2018 às 

16:00 horas no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 13082 Nr: 278-64.2010.811.0035
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Antônio da Silva, Dídimo Alfredo de Almeida 

Couto, Regina Lucia Alves Rosa, Klayton Nunes de Almeida, Gildean 

Nunes de Almeida, Cairo Nunes de Almeida, Sivirino Teodoro de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 09/03/2018 às 

14:00 horas no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13435 Nr: 630-22.2010.811.0035

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semir Fontoura de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciel Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 13435

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao arquivo com baixa e anotações de estilo.

 Alto Garças/MT, 16 de Janeiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33062 Nr: 1460-80.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Schneider, Ernani Evandro Klasener, 

SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER, Sebastião Wenceslau 

Salgueiro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Castro Alves de 

Melo - OAB:25.383 - OAB/GO

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 13/03/2018 às 

13:00 horas no CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33307 Nr: 1701-54.2013.811.0035

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO MENEZES GARCIA JUNIOR - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Ferreira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Acassio Muniz Junior - 

OAB:OAB/MT 8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 08/03/2018 às 

13:00 horas no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34945 Nr: 915-73.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clebes José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:30629

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 09/03/2018 às 

16:30 horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37080 Nr: 14-71.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACILDA MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora, cientificando-a do 

desarquivamento, para que requeira o que de direito. No silêncio e no 

orazo legal, retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37088 Nr: 22-48.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA CUSTODIO DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as partes a 

se manifestarem acerca de seu retorno da Instância Superior, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51298 Nr: 2654-76.2017.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIANE KRAUSPENHAR PINTO - 

OAB:18679/B, ROGERIO COUTO CARVALHO ARAUJO - OAB:11953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52547 Nr: 2995-05.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEJAR BATISTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que essa 

deposite o valor da diligência de oficial de justiça, através do site do 

tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de citação a ser expedido.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52548 Nr: 2996-87.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZEZIO DIAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que essa 

providencie o depósito da diligência de oficial de justiça, através do site do 

tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de citação a ser expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52549 Nr: 2997-72.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivio Sapiecynski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que essa 

providencie o depósito da diligência de oficial de justiça, através do site do 

tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de citação a ser expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52550 Nr: 2998-57.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elhomar de Fátima Couto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que essa 

providencie o depósito da diligência de oficial de justiça, através do site do 

tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de citação a ser expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52558 Nr: 3006-34.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilva Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que essa 

providencie o depósito da diligência de oficial de justiça, através do site do 

tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de citação a ser expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52559 Nr: 3007-19.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximino Quirino de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que essa 

deposite o valor da diligência de oficial de justiça, através do site do 

tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de citação a ser expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52560 Nr: 3008-04.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINAIR MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52561 Nr: 3009-86.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA RODRIGUES MARTENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 
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mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52638 Nr: 3070-44.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52639 Nr: 3071-29.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52643 Nr: 3072-14.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almira Francisca de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 
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mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52645 Nr: 3073-96.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Celso Bouças Pimentel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52646 Nr: 3074-81.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Rodrigues Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 

mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52647 Nr: 3075-66.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antsem Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal entre as partes nominadas.

Em analise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial.

I- Cite-se o executado para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

II- Decorrido o prazo do item “I” sem o pagamento do débito, retornem-se 

os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line, se já 

constante da inicial.

 III- Não constando pedido de penhora online ou sendo este infrutífero, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço 

do executado. Caso não tenha domicílio ou dele se oculte, expeça-se 
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mandado de arresto.

IV- O registro da penhora e do arresto devem ser realizados pelo mesmo 

oficial de justiça que cumpriu o ato, nos termos do art. 7º, IV, c/c art. 14, 

ambos da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80).

V- Formalizada a penhora e a avaliação, intime-se o executado do 

respectivo termo e, caso queira, para oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

 VI- Após o prazo do item “V”, independente da oposição de embargos, 

dê-se vista ao executado para se manifestar.

VII – Acaso não seja encontrado o endereço do executado ou bens 

passíveis de penhora, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias.

VIII- Decorrido o prazo do item “VII” sem manifestação, a presente ação 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80.

IX – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

X– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, reduzindo-o a metade para as hipóteses de pronto 

pagamento.

XI – Intimem-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 17889 Nr: 1060-65.2008.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACSdO, AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTÔNIA MARIA DA SILVA, Cpf: 

88254879168, Rg: 1064061-4, Filiação: Manoel João da Silva e de Maria 

Josefa da Silva, data de nascimento: 09/10/1976, brasileiro(a), natural de 

Alto Araguaia-MT, solteiro(a), comerciante, Telefone 66-9680-0319. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: "PROCESSO CÓDIGO: 17889 AÇÃO DE ALIMENTOS AUTORA: 

A. C. S. DE O, representada por sua mãe ANTÔNIA MARIA DA SILVA, 

substituída pelo Ministério Público do Estado de Mato GrossoRÉU: JONAS 

JOSÉ MARIA S E N T E N Ç A Vistos em correição.I- RELATÓRIO A(...) 

C(...) S(...) DE O(...), representada por sua mãe ANTÔNIA MARIA DA 

SILVA, substituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

propôs AÇÃO DE ALIMENTOS em face de JONAS JOSÉ MARIA, alegando 

os motivos de fato e de direito expostos na exordial.Da inicial (fls. 09/11), 

instruída com documentos (fls. 12/15), consta, de essencial, que: I - em 

que pese assumir a paternidade da requerente, o requerido não contribui 

com o sustento desta num valor suficiente com a realidade, não 

procurando saber como andaa vida de sua filha, num total descaso para 

com a mesma;II -a requerente necessita de auxilio material para prover as 

suas despesas com alimentação, saúde e vestuário. Com essas 

alegações requereua fixação dos alimentos provisórios em 50% do salário 

mínimo. Ao final requereu a divisão das despesas entre os pais oriundas 

de eventuais tratamentos médicos, odontológicos, oftalmológicos, 

remédios, despesas escolares e vestuário devidamente comprovados por 

meio de nota fiscal e a fixação dos alimentos definitivos em 50% do salário 

mínimo.Estando em termos a inicial, fora arbirtrado o valor equivalente a 

50% do sálário mínimo a título de alimentos provisórios (fls. 16).Citado (fls. 

37),o réu não contestou (fls. 33).O autor requereu o julgamento 

antecipado da lide e aplicação dos efeitos da revelia (fls. 33-verso).É o 

relatório.DECIDO. II- FUNDAMENTAÇÃO - Trata-se de ação de alimentos 

movida por menor representada por sua genitora através de substituto 

processual ,em face do pai, objetivando os pedidos descritos no 

relatório.In specie, o réu foi regularmente citado (fls. 37), mas não 

apresentou resposta (fls. 33), tornando-serevel, razão pela qual deve ser 

aplicada a regra do artigo 7° da Lei 5.478/68.Destarte, tendo em vista a 

ausência de apresentação de resposta pelo réu, decreto sua revelia, com 

fulcro no artigo 7º da Lei 5.478/68, sendo ele confesso quanto à matéria 

fática.Pois bem.Restou comprovado o vínculo parental que enseja a 

obrigatoriedade do pagamento dos alimentos do genitor à prole, nos 

termos dos arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil (fls. 12). Quanto ao valor 

dos alimentos devidos, entendo que o quantum postulado pelo autor na 

exordial, qual seja, 50% do salário mínimo, é o valor que deve ser fixado a 

t í t u l o  d e  a l i m e n t o s ,  p o r q u a n t o  a t e n d e  a o  b i n ô m i o 

necessidade/possibilidade, à luz dos elementos contidos nos autos e ante 

a confissão do réu quanto à matéria fática. Demais disso, o réu deverá 

pagar 50% das despesas decorrentes de eventuais tratamentos médicos, 

odontológicos, oftalmológicos, remédios, despesas escolares e vestuário, 

desde que documentalmente comprovadas, por meio de nota fiscal.Face 

ao exposto, passo à conclusão desta decisão.III – DISPOSITIVO –Isto 

posto, por tudo mais que dos autos consta e com fulcro nos fundamentos 

que fazem parte integrante desta decisão:3.1 - Julgo procedente o pedido 

inicial, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, para fixar os 

alimentos definitivos no valor de 50% do salário mínimo, de modo que 

condeno o réu ao pagamento de 50% do salário mínimo vigente, valor este 

que deverá ser pago diretamente à genitora da autora (menor), mediante 

recibo e retroativamente à data da citação, conforme súmula 277 do 

colendo STJ ; demais disso, condeno o réu, ainda, a pagar 50% das 

despesas decorrentes de eventuais tratamentos médicos, odontológicos, 

oftalmológicos, remédios, despesas escolares e vestuário, desde que 

documentalmente comprovadas por meio de nota fiscal;3.2 – condeno o 

requerido apagar custas e despesas processuais, isentando-o do 

pgamento de honorários advocatícios em razão de a autor terem atuado 

em juízo através do Ministério Público.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, dê-se baixa e 

arquive-se, com as respectivas anotações, averbações e comunicações 

de estilo, ressalvado o disposto no art. 475-J, §5°, do CPC, em que o 

credor poderá promover a execução do título judicial nos presentes autos, 

inciando-sefase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 475-L e 

seguintes, do CPC.Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.Alto Taquari, 10/09/2012.Glauciane Chaves de Melo 

Juíza de Direito Comarca de Alto Taquari – Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lopes da 

Silva, digitei.

Alto Taquari, 06 de novembro de 2017

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 21915 Nr: 727-11.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdS, MECdS, MPCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT

 8. Ante o exposto, em consonância como o parecer ministerial, e nos 

termos já fundamentados, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil/15, extinguindo-se o feito com 

julgamento de mérito.9. EXPEÇA-SE alvará de soltura, colocando-o em 

liberdade, se por outro motivo não tiver que permanecer preso.10. Sem 

custas processuais, em razão das partes serem beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita.11. Preclusas as vias recursais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.12. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. 13. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.14. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO E 

ALVARÁ DE SOLTURA.Alto Taquari/MT, 21 de dezembro de 2017.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito Plantonista.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20699 Nr: 841-81.2010.811.0092

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBB, EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENÍCIO DA SILVA BARBOSA, 

brasileiro(a), casado(a), serviços gerais, Telefone 66-9969-1336. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: "PROCESSO CÓDIGO: 20699 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE CUMULADA COM AÇÃO DE ALIMENTOS.AUTORA: M(...) 

B(...), representada por sua mãe ELENICE BRAUN, substituída pelo 

Ministério Público do Estado de Mato GrossoRÉU: BENÍCIO DA SILVA 

BARBOSA S E N T E N Ç AVistos, etc.I- RELATÓRIO M(...) B(...), 

representada por sua mãe ELENICE BRAUN, substituída pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, propôs AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE CUMULADA COM AÇÃO DE ALIMENTOS em face de 

BENÍCIO DA SILVA BARBOSA, alegando os motivos de fato e de direito 

expostos na exordial.Da inicial (fls. 09/12), instruída com documentos (fls. 

13/14), consta, de essencial, que: I – a mãe da Requerente teve um 

relacionamento amoroso com o requerido, no período de setembro até 

dezembro do ano de 1996, que resultou na gravidez, e, por conseqüência 

o nascimento da autora, a menor M(...)B(...) ; II – amigavelmente a mãe da 

requerente pediu ao Requerido que registrasse a criança, que se recusou, 

e, por não ter condições de sustentar a criança sozinha, necessitando de 

auxilio material por parte do suposto pai, ajuizou o presente feito.Com 

essas alegações requereu que fosse reconhecida à paternidade que é 

atribuída ao requerido e que fosse condenado ao pagamento de ½ (meio) 

salário mínimo por mês a título de alimentos definitivos. Ao final requereu o 

pagamento de 50% das despesas com eventuais tratamentos médicos, 

odontológicos, oftalmológicos, remédios, farmacêuticos, despesas 

escolares e vestuário. Independentemente de citação, o réu compareceu 

espontaneamente aos autos e reconheceu a paternidade que lhe foi 

atribuída (fls. 34-verso), registrando a menor em seu nome (fls. 35), 

deixando, contudo, de contestar o pedido em relação aos alimentos. O 

Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 

35-verso).É o relatório.DECIDO. II- FUNDAMENTAÇÃO – Trata-se de ação 

de investigação de paternidade cumulada com alimentos movida por menor 

representada por sua genitora através de substituto processual, em face 

do pai, objetivando os pedidos descritos no relatório.In specie, o réu 

apresentou-se espontaneamente, (fls. 34 verso) suprindo a ausência de 

citação, conforme estabelece o art. 214, §1°, do CPC:Art. 214.Para a 

validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.§ 1oO 

comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação. 

(Grifo inexistente na redação original).Conforme jurisprudência de nossos 

tribunais, neste sentido: PROCESSUAL CIVIL -AGRAVO INTERNO 

-AUSÊNCIA DE CÓPIA DA CERTIDÃO DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA -COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE -RETORNO 

DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.1. A jurisprudência desta Corte 

firmou o entendimento no sentido de que o comparecimento espontâneo do 

recorrente supre a falta de intimação. Precedentes.2. A ausência da 

certidão de intimação da decisão agravada, na instância de origem, foi 

suprida pelo comparecimento espontâneo e tempestivo da parte aos 

autos.3. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para 

suprimir a irregularidade formal e atingir a finalidade do ato, por não haver 

prejuízo. Precedentes.4. Retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de 

que, reconhecida a desnecessidade, na hipótese, da certidão de intimação 

(em razão do comparecimento espontâneo da parte nos autos), seja 

julgado o agravo interno. Agravo regimental improvido. (1219466 SP 

2009/0120349-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 27/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

07/05/2010)Não obstante, o réu reconheceu a procedência do pedido de 

investigação de paternidade e não apresentou resposta no tocante aos 

alimentos, tornando-se revel, razão pela qual deve ser aplicada a regra do 

artigo 7° da Lei 5.478/68.Destarte, tendo em vista a ausência de 

apresentação de resposta pelo réu, decreto sua revelia, com fulcro no 

artigo 7º da Lei 5.478/68, sendo ele confesso quanto à matéria fática 

referente aos alimentos, já que conforme certificado às fls.35, reconheceu 

a paternidade da menor pleiteante.Pois bem.Restou comprovado o vínculo 

parental que enseja a obrigatoriedade do pagamento dos alimentos do 

genitor à prole, nos termos dos arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil (fls. 12). 

Quanto ao valor dos alimentos devidos, o quantum postulado pelo autor na 

exordial, qual seja, ½ (meio) salário mínimo, é o valor que deve ser fixado 

a título de al imentos, porquanto atende ao binômio 

necessidade/possibilidade, à luz dos elementos contidos nos autos e ante 

à confissão do réu quanto à matéria fática. Demais disso, o réu deverá 

pagar 50% das despesas decorrentes de eventuais tratamentos médicos, 

odontológicos, oftalmológicos, remédios, despesas escolares e vestuário, 

desde que documentalmente comprovadas, por meio de nota fiscal.Face 

ao exposto, passo à conclusão desta decisão.III – DISPOSITIVO –Isto 

posto, por tudo mais que dos autos consta e com fulcro nos fundamentos 

que fazem parte integrante desta decisão:3.1 – julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 269, II, do CPC, 

para declarar que M(...) B(...) é filha de BENÍCIO DA SILVA BARBOSA;3.2- 

Oficie-se ao respectivo Cartório de Registro Civil para que seja alterado o 

assento de nascimento da menor, que passará a se chamar “M(...)B(...) 

DA S(...) B(...)”, constando-se o nome do requerido como pai e 

acrescentando-se, ainda, o patronímico de família ao infante e o nome dos 

avós paternos;3.3- com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, fixo os 

alimentos definitivos no valor de ½ (meio) salário mínimo, de modo que 

condeno o réu ao pagamento de ½ (meio) salário mínimo vigente, valor 

este que deverá ser pago diretamente à genitora da autora (menor), 

mediante recibo e retroativamente à data da citação (16/04/2012), 

conforme súmula 277 do colendo STJ, demais disso, condeno o réu, ainda, 

a pagar 50% das despesas decorrentes de eventuais tratamentos 

médicos, odontológicos, oftalmológicos, remédios, despesas escolares e 

vestuário, desde que documentalmente comprovadas por meio de nota 

fiscal;3.4 – condeno o requerido a pagar custas e despesas processuais 

finais, isentando-o do pagamento de honorários advocatícios em razão da 

autora ter atuado em juízo através do Ministério Público;3.5 - Dê-se ciência 

ao Ministério Público;3.4- Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, 

dê-se baixa e arquive-se, com as respectivas anotações, averbações e 

comunicações de estilo, ressalvado o disposto no art. 475-J, §5°, do CPC, 

em que o credor poderá promover a execução do título judicial nos 

presentes autos, iniciando-se fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do art. 475-L e seguintes, do CPC. Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.Alto Taquari, 

Glauciane Chaves De Melo Juíza de Direito substituta – Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lopes da 

Silva, digitei.

Alto Taquari, 26 de outubro de 2017

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30069 Nr: 917-37.2012.811.0092

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Romar Weimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de procedimento instaurado, tendo como autor do fato DARCI 

ROMAR WEIMER, qualificado nos autos, instaurado a fim de apurar a 

ocorrência, em tese, do delito tipificado no art. 163, caput, do Código 

Penal.

FUNDAMENTO e passo a decidir.

3. Tendo em vista que a vítima deixou trancorrer in albis o prazo 

decadencial para apresentar queixa-crime, e em consonância com o 

parecer do Ministério Público, JULGO, com espeque nos 107, IV, do Código 
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Penal, EXTINTA a punibilidade do(a/s) autor(a/s) do fato DARCI ROMAR 

WEIMER, qualificado(a/s) nos autos, declarando sua isenção legal ao 

pagamento de custas e despesas processuais.

4. PUBLIQUE-SE esta sentença uma única vez no DJE e, conforme 

atuação nos autos, DÊ-SE ciência pessoal ao(s) nobre(s) membro(s) do 

MPE, face disposição orgânica e processual de regência.

5. Por se tratar de extinção da punibilidade pela decadência, tenho por 

desnecessárias as intimações da vítima e autor do fato, em consonância 

com os enunciados nº 104 e 105 do FONAJE.

 ENUNCIADO Nº 105

É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

extinguem sua punibilidade. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

ENUNCIADO Nº 104

A intimação da vítima é dispensável quando a sentença de extinção da 

punibilidade se embasar na declaração prévia de desinteresse na 

persecução penal. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

6. Não havendo irresignação recursal voluntária, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado e promova o ARQUIVAMENTO destes autos mediante 

anotações e baixas de estilo.

7. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 27 de outubro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41950 Nr: 1058-80.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY DA SILVA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157875, José Lidio Alves dos Santos - OAB:20853/A-MT, 

Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:192.649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, publicado 

no DJE 10041, com entrada em vigor em 26.06.2017, que dispõe sobre o 

novo sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por 

meio de guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), intimo 

a parte interessada, por meio de seu advogado, a proceder o devido 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45334 Nr: 2955-46.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANTCHESKA CARDOSO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DELIBERADOR, ROGERIO COSTA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.I – Defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.II – Determino a remessa deste 

feito à Conciliadora, para designação de sessão de conciliação/mediação, 

presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado.III 

– Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça à audiência de 

mediação e conciliação, conforme artigo 694 do NCPC, acompanhada de 

advogado, consignando que o termo inicial para apresentação da 

contestação observará o artigo 697 do NCPC, não sendo realizado o 

acordo, passarão incidir, a partir de então, as normas do procedimento 

comum, observado o artigo 335 do NCPC. Consigne ainda que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 7º Da Lei nº 

5.478/1968.Alto Taquari/MT, 18 de janeiro de 2018.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22901 Nr: 615-08.2012.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Pereira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON PEREIRA MARTINS, Cpf: 

00196079110, Filiação: Valdecino Adão Martins e Joana Pereira Martins, 

brasileiro(a), operador de maquinas, Telefone 66-9964-2575. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: "Autos do Processo Código n°.22901Vistos.1.Trata-se de ação 

de consignação em pagamento c/c revisão contratual proposta por 

ANDERSON PEREIRA MARTINS em desfavor de BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO FINANCEIRO E INVESTIMENTO2.À fl. 65, foi determinada a 

intimação do requerente para dar prosseguimento ao feito. 3.Contudo, 

restou prejudicado sua intimação no endereço constante nos autos, 

conforme certidão de fl. 73.4.É O RELATO. FUNDAMENTO.DECIDO.5.O 

processo deve ser extinto no estado em que se encontra.6.Infere-se do 

comando inserto no inciso III do artigo 485 cumulado com o § 1.º do mesmo 

artigo, ambos do Código de Processo Civil, que o magistrado pode 

determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, 

intimado pessoalmente, por não promover os atos ou diligências que lhe 

cabem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.7.Lado outro, a 

comunicação da mudança de endereço é ônus da parte, inclusive, 

presume-se válida a intimação dirigida ao endereço declinado nos autos 

pelo autor, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC.POIS 

BEM.8.Na espécie, a intimação do requerente para dar andamento ao feito 

não foi aperfeiçoada em razão do mesmo ter se mudado do endereço 

informado no feito, conforme certidão de fl. 81, razão pela qual este 

processo deve ser extinto sem apreciação do mérito, ante o abandono do 

processo pelo requerente por mais de 30 (trinta) dias.9.Assim, a parte que 

muda de endereço sem comunicar ao juízo, impossibilitando sua intimação 

para promover o andamento do feito, conforme certificado nos autos deve 

arcar com o ônus da sua desídia, qual seja, a extinção do feito.10.Como já 

dito, é obrigação das partes manter o endereço atualizado nos autos, 

consistindo a falta disto, sobretudo em relação ao requerente, em 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo. 11.Finalmente, ressalto que a extinção do presente feito não 

faz coisa julgada material, podendo o requerente, promover nova ação 

j u n t o  a o  P o d e r  J u d i c i á r i o ,  s e  a s s i m  e n t e n d e r 

conveniente.wCONCLUSÃO:12.Ante o exposto, com fundamento no artigo 

485, inciso III, c/c § 1º desse mesmo dispositivo legal do Código de 

Processo Civil, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, ante o 

abandono da causa pela requerente por mais de 30 (trinta) dias.13.Custas 

e despesas processuais por conta da parta autora.14.PROCEDA-SE a 

intimação da parte autora, via edital, pelo prazo de 30 dias, conforme 

dicção do art. 257, inciso III do CPC. 15.Preclusa a via recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em seguida, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.16.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.Alto Taquari /MT, 17 de 

outubro de 2017. Pierro De Faria Mendes Juiz de Direito."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lopes da 

Silva, digitei.

Alto Taquari, 13 de novembro de 2017

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22966 Nr: 680-03.2012.811.0092
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 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos de Souza Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, Cpf: 

02127442164, Rg: 001294691, Filiação: João Carlos de Sousa e Luzia 

Oliveira Sousa, data de nascimento: 09/07/1986, brasileiro(a), natural de 

Iturama-MG, solteiro(a), torneador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: "Vistos etc.Trata-se de Consignação em pagamento c/c 

revisão de contratual, com pedido de antecipação de tutela, em que João 

Carlos de Souza Júnior move em desfavor do Banco BV Financeira S/A, 

ambos qualificados.Decisão inaugural às fls. 44/54, indeferindo o pedido 

de tutela antecipada. Intentada a intimação da parte autora, através de seu 

patrono, este apresentou pleito de renúncia do mandato às fls. 

66/67.Inexitosa a intimação pessoal da parte requerente no endereço 

constante nos autos, conforme certidão de fl. 73.É o relato. 

Fundamento.Decido.O processo deve ser extinto no estado em que se 

encontra.Infere-se do comando inserto no inciso III do artigo 485 cumulado 

com o § 1.º do mesmo artigo, ambos do Código de Processo Civil, que o 

magistrado pode determinar a extinção do processo, sem análise do 

mérito, quando a parte autora, intimada pessoalmente, por não promover 

os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.Lado outro, a comunicação da mudança de endereço é ônus 

da parte, inclusive, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço 

declinado nos autos pela parte autora, nos termos do parágrafo único do 

art. 274 do CPC.Pois bem.Na espécie, a intimação da parte requerente 

para dar andamento ao feito não foi aperfeiçoada em razão da mesma ter 

se mudado do endereço informado no feito, conforme certidão de fl. 73, 

razão pela qual este processo deve ser extinto sem apreciação do mérito, 

ante o abandono do processo pela parte demandante por mais de 30 

(trinta) dias.Assim, a parte que muda de endereço sem comunicar ao juízo, 

impossibilitando sua intimação para promover o andamento do feito, 

conforme certificado nos autos, deve arcar com o ônus da sua desídia, 

qual seja, a extinção do feito.Como já dito, é obrigação das partes manter 

o endereço atualizado nos autos, consistindo a falta disto, sobretudo em 

relação a parte requerente, em ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido do processo. Finalmente, ressalto que a 

extinção do presente feito não faz coisa julgada material, podendo a parte 

requerente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente.CONCLUSÃO:Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, c/c § 1.º desse mesmo dispositivo legal do Código de 

Processo Civil, extingo o processo sem resolução de mérito, ante o 

abandono da causa pela parte requerente por mais de 30 (trinta) 

dias.Custas e despesas processuais por conta da parta autora. Preclusa 

a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Alto Taquari /MT, 20 

de fevereiro de 2017. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lopes da 

Silva, digitei.

Alto Taquari, 13 de novembro de 2017

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30476 Nr: 1331-35.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giderclei Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GIDERCLEI ROBERTO DA SILVA, Cpf: 

58181199120, Rg: 0882721-4, Filiação: Eremita Roberto da Silva, data de 

nascimento: 11/11/1975, brasileiro(a), natural de Guajara-mirim-RO, 

convivente, motorista, Telefone 66-9655.1727. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: "Autos nº 1331-35.2012.811.0092 – Código nº 30476Tipo de 

Ação: Penal \ Procedimento SumárioAutor: Ministério Público do Estado de 

Mato GrossoDenunciado: Giderclei Roberto da SilvaVítima: Joana de 

Souza RondonDECISÃO – RECEBIMENTO – DENÚNCIA – [10391]Vistos 

etc.1. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra Giderclei 

Roberto da Silva, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime 

de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no artigo 129, § 9º, do 

Código Penal cumulado com o artigo 14, II do Código Penal e 7°, inciso I da 

Lei nº 11.340/2006, tendo como vítima sua ex-convivente Joana de Souza 

Rondon, com base nos seguintes fatos que seguem:“Consta nos autos de 

inquérito policial que no dia 03 de outubro de 2012, por volta de 09h30min, 

na rua Rivaldo Carneiro, n°63, Centro, Alto Taquari-M, o denunciado, 

utilizando de um espeto de ferro, tentou agredir a vítima Joana de Souza 

Rondon.Consta ainda que a vítima e denunciado convivem maritalmente há 

aproximadamente 14 (catorze) anos. Consta também que o denunciado 

saiu da residência em visível estado de embriaguez e retornou ao local por 

volta das 06 horas da manhã e, após acordar, pegou um espeto de ferro e 

tentou agredir a vítima que, diante de tal situação, correu para a rua para 

pedir ajuda.” [fls.07].É o relato do essencial. Fundamento e Decido.2. À 

primeira vista, a peça inicial acusatória preenche os requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como se fazem presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação.Por outro lado, o 

fato descrito se subsume à figura típica e há indícios suficientes da 

materialidade e da autoria delitiva para o início da persecução penal.3. 

Desta feita, não sendo o caso de rejeição liminar (CPP, art. 395), recebo a 

denúncia em face de Giderclei Roberto da Silva, como incurso nos crimes 

previsto no 129, § 9º, do Código Penal cumulado com o artigo 14, II do 

Código Penal e 7°, inciso I da Lei nº 11.340/2006.4. Cumpra a Secretaria as 

seguintes providências:(a) Depreque-se ao Juízo da Cuiabá-MT, a citação 

do acusado Giderclei Roberto da Silva, no endereço de fls. 07, por meio de 

oficial de justiça, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias (CPP, artigo 396, caput), podendo arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 

05 (cinco) conforme artigo 532, do Código de Processo Penal, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (artigo 

396-A, do CPP).Conste no mandado de citação, nos termos dos itens 

7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, que o oficial de justiça deverá, 

obrigatoriamente, indagar ao acusado se ele possui ou pretende constituir 

advogado ou se deseja um defensor dativo para patrocinar a sua defesa. 

Se o Acusado manifestar que possui advogado deverá ser informado o 

nome deste na certidão. Todavia, se o Acusado manifestar que não tem 

condições econômicas para constituir advogado ou se decorrer o prazo 

para oferecimento da defesa sem indicação de advogado, sigam os autos 

com urgência conclusos para nomeação de defensor;(b) Procedam-se às 

comunicações pertinentes com relação ao recebimento da denúncia, tal 

como determinado pela CNGC/MT; (c) Transcorrido o prazo, com ou sem 

oferimento da resposta à acusação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.Alto Taquari /MT, 20 de maio de 2014.Luis Felipe Lara de 

SouzaJuiz Substituto"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lopes da 

Silva, digitei.

Resumo da Inicial: Consta nos autos de Inquérito Policial que no dia 03 de 
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outubro de 2012, por volta de 09:30min, na Rua Rivaldo Carneiro, n° 63, 

Centro, Alto Taquari-MT, supostamente o denunciado usando de um 

espeto de ferro, tentou agredir a vítima JOANA DE SOUZA RONDON. 

Consta ainda que vítima e denunciado convivem maritalmente há 

aproximadamente 14 (quatorze) anos. Em tese o denunciado teria saido da 

residência em visível estado de embriaguez onde retornou ao local por 

volta das 06 horas da manhã e, após acordar, teria pego um espeto de 

ferro e tentou agredir a vítima que, diante de tal situação, correu para pedir 

ajuda.O MP denunciou GIDERCLEI ROBERTO DA SILVA como incurso nas 

penas do artigo 129, § 9°, c/c art. 14,II, do CP c/c artigo 7°, inciso I da Lei 

n° 11.340/06.

Alto Taquari, 27 de outubro de 2017

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31219 Nr: 741-24.2013.811.0092

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO TAQUARI - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 741-24.2013.811.0092

 ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Delegacia de Policia Civil

PARTE REQUERIDA: K. D. S (Menor infrator) e LUCINEI DOTÓLI.

INTIMANDO(A, S): K. D. S (Menor infrator): brasileiro, solteiro, nascido aos 

13/10/1997, natural de Alto Araguaia-MT, filho de Liomar Joaquim de 

Souza e Lucinei Dotóli, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido e LUCINEI 

DOTÓLI (Representante Legal): Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/07/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos etc.Trata-se de ato infracional praticado, em tese, 

pelo menor K(...) D(...) S(...), análogo ao crime previsto no artigo 309 c/c 

art. 298, inciso II, ambos do CTB. O fato ocorreu em 28 de julho de 2013, 

sendo a representação recebida em 11 de junho de 2014. É o breve relato. 

Fundamento. Decido.O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NO CASO EM 

TELA COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO 

REPRESENTADO É MEDIDA DE RIGOR. Não obstante a controvérsia 

existente acerca da aplicabilidade do instituto da prescrição aos atos 

infracionais, entendo razoável o emprego do instituto em consonância com 

a Súmula 338 do STJ, publicada no DJU de 16 de maio de 2007, que assim 

dispõe: "Súmula 338. A prescrição penal é aplicável nas medidas 

sócio-educativas". De fato, sustenta-se tal entendimento, pois negar o 

reconhecimento da prescrição nos casos de atos infracionais, ignorando 

o princípio da analogia em benefício do réu, seria deixar o menor à mercê 

da intervenção estatal, que não pode ser atemporal. E, de outra parte, 

depois de certo lapso de tempo a imposição de medidas sócio-educativas 

seriam ineficazes, bem como incompatíveis com a proposta de 

reeducação da inimputável. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais: 

APELAÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO 

INFRACIONAL EQUIPARADO A FURTO QUALIFICADO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - TRANSCORRIDOS MAIS DE 4 

ANOS DO RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO SEM PROLAÇÃO DE 

SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL - SÚMULA 338/STJ - PRAZO 

MÁXIMO DE TRÊS ANOS COMO PARÂMETRO - ART. 109, IV CC ART. 115 

DO CÓDIGO PENAL - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO 

NÃO-CONHECIDO. Súmula 338/STJ: “A prescrição penal é aplicável nas 

medidas socioeducativas.” Transcorridos mais de 4 (quatro) anos do 

recebimento da representação sem a prolação de sentença condenatória 

recorrível, deve ser reconhecida a prescrição, nos termos do art. 109, IV 

cc art. 115 do Código Penal. SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO 

Nº 78804/2009 - CLASSE CNJ – 417. (grifei). APELAÇÃO CIVEL. ECA. 

APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. FURTO SIMPLES. PRAZO 

PRESCRICIONAL PARA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IN ABSTRATO. Não 

tendo havido aplicação de medida socioeducativa, em face de sentença 

de improcedência, o prazo prescricional é calculado levando-se em conta 

o prazo máximo da pena prevista no tipo penal indicado na representação, 

com a aplicação do redutor decorrente da menoridade. Prevendo o Código 

Penal Pena máxima de 04 (quatro) anos para o ato infracional de furto 

simples, a incidência é do inciso IV, do art. 109, 08(oito) anos, c/c art. 115, 

deste Diploma, portanto, prescrição que ocorre em 04(quatro) anos. 

Preliminar rejeitada. (...). (TJRS - Apelação Cível Nº 70022393060, Sétima 

Câmara Cível, Relator: Ricardo Raupp Ruschel, Julgado em 12/03/2008). "O 

disposto no art. 115 do CP é aplicável ao cálculo do prazo prescricional da 

medida sócio-educativa. (Precedentes)" (STJ - HC 81124/SP - Quinta 

Turma - Rel. Min. Felix Fischer - j. 07/08/2007 - p. 08/10/2007). O crime de 

dirigir sem habilitação é punido com pena máxima cominada em abstrato de 

1 (um) ano de detenção, de modo que prescreve em 4 (quatro) anos, nos 

moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal. Observo que na data dos 

fatos o infrator era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, de modo que 

milita em seu favor o benefício do artigo 115 do Código Penal, reduzindo 

assim, o prazo prescricional pela metade, que no caso é de 2 (dois) anos. 

Assim segundo a inteligência dos artigos 107, IV c.c. 109, V, c.c. 115 

ambos do Código Penal, entendo que encontra-se prescrita a pretensão 

sócio-educativa. Dessa forma, como a prescrição é matéria de ordem 

pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, consoante reza o 

artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção do processo é medida 

que se impõe, sob pena de violação do postulado da segurança jurídica. 

DISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO, ante a prescrição operada, declaro a 

extinção da pretensão socioeducativa de K(...) D(...) S(...), em relação ao 

ato infracional em apreço, o que faço com fulcro nos art. 107, IV, c.c art. 

109, V, c.c art. 115, todos do CP, e art. 61 do CPP, bem como nos termos 

da Súmula nº 338 do STJ. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Eu, Jefferson Lopes da Silva, digitei.

 Alto Taquari - MT, 13 de novembro de 2017.

Everton Donizetti Ferreira Cerantes

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 40341 Nr: 128-62.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - Sede Rondonópolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto dos Santos Neto -ME, AUGUSTO DOS 

SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Wanderley Garcia Duarte - 

OAB:731-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o teor da certidão de fl. 17, INTIME-SE a parte exequente 

para recolher o valor descrito na referida certidão, correspondente à 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias, bem como para dar 

seguimento ao feito requerendo o que entender de direito.

 2. Com o depósito da quantia, DEFIRO o levantamento do valor depositado 

ao oficial de justiça.

 3. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Alto Taquari – MT, 08 de novembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 43498 Nr: 2005-37.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A, César Augusto 

Burttet

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o teor da certidão de fl. 47, INTIME-SE a parte exequente 

para recolher o valor descrito na referida certidão, correspondente à 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias, bem como para dar 

seguimento ao feito requerendo o que entender de direito.

 2. Com o depósito da quantia, DEFIRO o levantamento do valor depositado 

ao oficial de justiça.

 3. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Alto Taquari – MT, 08 de novembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45523 Nr: 3049-91.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.: 45523

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência 

proposta por RONICLEY DA SILVA DOURADOS em face de FRANCIELE 

ANJOS DE MOURA, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora alega, em sede da inicial, sinteticamente, que é pai dos 

menores RONNY KELVIN ANJOS DOURADO E KIÉVINE VITÓRIA ANJOS 

DOURADO, frutos de um relacionamento amoroso com a requerida.

Relata que após decidirem não continuar com a relação conjugal e, para 

regularizarem os alimentos e visitas, firmaram acordo no processo 

1882-45.2014.811.0027, Código 32925, que tramitou junto à Comarca de 

Itiquira/MT, onde ficou estabelecido que a guarda ficaria com a genitora, 

ora requerida, sendo que o direito de visitas seria exercido nos finais de 

semana de forma alterada pelo pai, ora requerente, devendo as crianças 

serem pegas às 07:00 horas da manha de sábado e serem devolvidas na 

segunda feira às 11:00. Os feriados de natal, 1º de janeiro e aniversário 

das crianças ficou fixado que seria alternado entre as partes, assim como 

o período de férias, sendo que as crianças passariam metade do período 

de férias com uma parte e a outra parte com a outra.

Todavia, aduz que nos últimos tempos a requerida vem o impedindo de 

exercer o seu direito de visitas, bem como, não autoriza as crianças de 

vê-lo, ocasião que chegou a fazer um Boletim de ocorrência relatando o 

fato.

 Assim, apesar do autor ter solicitado inúmeras vezes que a Requerida 

cumprisse a decisão judicial, pactuada entre as partes e homologada em 

Juízo, a mesma não o fez, assim, requereu a tutela de urgência para que 

obrigue a parte requerida a realizar o já outrora acertado.

É o relatório.

 Decido.

Inicialmente, esclareço que a tutela de urgência será concedida somente 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 

300 do NCPC.

Analisando o caso em tela, ao menos em sede de cognição sumária, 

verifico a presença do fumus boni iuris, pois o requerente comprova 

através da cópia da sentença em que foi homologado o acordo e fixado o 

seu direito de visita aos filhos, conforme documento de fls. 16, bem como 

o Boletim de Ocorrência de fls. 14/15, relatando o fato da requerida estar 

se negando a permitir o requerente de exercer o seu direito de visita.

 De outro porte, o periculum in mora está presente pelo fato da não 

concessão da tutela pretendida, gerar danos irreparáveis aos menores, 

que se constata patente frente ao posicionamento de proibição da genitora 

em não permitir que o pai exerça o direito de visita aos filhos.

Destarte, diante das alegações e dos documentos juntados, resta 

demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, o direito do 

requerente em exercer o seu direito de visita aos filhos, razão pela qual 

impõe-se o deferimento da tutela antecipada pleiteada.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a 

requerida confira ao requerente o direito de visitar seus filhos e tê-los em 

sua companhia em finais de semana alternados, férias escolares e 

feriados, de forma igualitária, conforme acordado no processo 

1882-45.2014.811.0027, Código 35925, junto à Comarca de Itiquira/MT.

Intime-se a requerida para cumprimento da liminar.

Determino a remessa deste feito à Conciliadora, para designação de 

sessão de conciliação/mediação, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado.

Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça à audiência de 

mediação e conciliação, conforme artigo 694 do NCPC, acompanhada de 

advogado, consignando que o termo inicial para apresentação da 

contestação observará o artigo 697 do NCPC, não sendo realizado o 

acordo, passarão incidir, a partir de então, as normas do procedimento 

comum, observado o artigo 335 do NCPC. Consigne ainda que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 7º Da Lei nº 

5.478/1968.

DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como tome 

as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de justiça, 

como ressai o artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Alto Taquari/MT, 18 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45669 Nr: 3145-09.2017.811.0092

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Antonio de Padua de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIO JHONATAN BARBOSA 

GOELZER - OAB:24.322/MT, RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - 

OAB:17895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 45669

Intime-se a parte requerente, para no prazo de 05 dias, manifestar-se 

sobre a cota ministerial de fls. 46/47.

Alto Taquari/MT, 18 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20412 Nr: 557-73.2010.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Gomes Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILSON GOMES BATISTA, Rg: 

9699003-1, Filiação: Gerson Batista de Almeida e Juvência Gomes Batista, 

data de nascimento: 26/08/1974, brasileiro(a), natural de Alto 

Araguaia-MT, solteiro(a), trabalhador braçal, Telefone 66-9614-4412. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: "AUTOS Nº 557-73.2010.811.0092 – Cód. 20412Réu: Gilson 

Gomes BatistaVistos etc.Trata-se de ação penal pública promovida pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Gilson 

Gomes Batista pelo cometimento, em tese, do delito de sequestro, lesão 

corporal, no âmbito de violência doméstica, bem como do crime de ameaça 

(art. 129, §9º, c.c. art. 147, ambos do Código Penal, c/c Lei nº 

11.340/2006).Consta dos autos que, no dia 13 de maio de 2010, por volta 

das 12 horas e 30 minutos, o denunciado deslocou-se à lanchonete 

denominada “Skinão”, neste município, ocasião em que, após avistar sua 

convivente, Luzia Fagundes dos Santos, desceu do veículo que pilotava, 

foi até ela e passou a desferir chutes e murros em várias regiões do 

corpo, causando lesões corporais descritas no auto de exame de corpo 
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de delito.Em seguida, o denunciado arrastou a vítima até a caminhonete 

com a qual se deslocara e a obrigou a entrar no veículo. No interior do 

automóvel, o denunciado, obrigou-a, mediante emprego de força física, a ir 

até a propriedade rural pertencente a Antonio Jonas da Silva, privando-a 

de sua liberdade.Por fim, horas depois, o acusado teria ameaçado a vítima 

de causar-lhe mal injusto e grave. O réu foi preso em flagrante no dia 13 

de maio de 2010. Laudo pericial juntado aos autos à fl. 32 narrando a 

ofensa à integridade física da vítima, produzida por tortura.A denúncia foi 

recebida em 24 de maio de 2010 (fl. 51).Devidamente citado, o acusado 

apresentou defesa às fls. 61 e seguintes.Designada audiência de 

instrução e julgamento, foram ouvidas vítima e testemunhas de acusação. 

Ao final, o réu foi interrogado. O réu foi solto no dia 5 de agosto de 

2010.Encerrada a instrução processual, a acusação apresentou 

alegações finais às fls. 132/147 e a defesa às fls. 148/151.E os autos 

vieram conclusos.É relato. Fundamento e Decido.DO CRIME DE AMEAÇAO 

crime em apreço tem o seu lapso prescricional em 03 (três) anos, 

consoante dispõe o art. 109, VI, do Código Penal. Logo, considerando que 

o recebimento da denúncia ocorreu em 24 de maio de 2010, ou seja, há 

mais de seis anos, imperiosa se torna a decretação da extinção da 

punibilidade. De tal arte, não se vislumbrando qualquer advento de causa 

suspensiva ou interruptiva, verifica-se a ocorrência da prescrição punitiva 

estatal em relação a tal delito. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS 

CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE RAPTO. A materialidade delitiva 

restou comprovada pelo exame de corpo de delito (fls. 32 e seguintes) 

que atesta a existência de lesão, bem como pelos depoimentos das 

testemunhas e da vítima. A autoria, outrossim, não comporta dúvidas. Pois 

as provas produzidas no presente procedimento apontam cabalmente a 

autoria do crime em análise.Durante a investigação policial, a vítima narrou 

com detalhes a agressão sofrida pelo réu. Vejamos:“QUE, nesta data, por 

volta das 12:30 horas, quando a vítima se encontrava na lanchonete 

denominada “Skinão”, chegou naquele local a pessoa do conduzido que 

quebrou um copo, se aproximou da vítima e desferiu contra ela chutes e 

murros, em seguida, a pegou e jogou dentro da camionete na qual ele 

trabalhava e levou a vítima contra sua vontade até um propriedade rural 

neste Município [...]”. SICA ofendida, em juízo, narrou o seguinte:“que o réu 

foi para cima da vítima; a puxou pela camisa e deu um murro no nariz da 

vítima que começou a sangrar; que tentou se soltar o mordendo, e aí o réu 

a mordeu também; que foi arrastada pela calçada e não se lembrar; que 

quando acordou já estava indo para o sítio do Toninho”.Corroborando com 

a alegação de agressão, a testemunha Cleyber Pereira Maia narrou em 

Juízo:“que não se recorda bem, mas havia um ferimento no nariz ou rosto 

da vítima”. Luiz Fernando de Araújo Melo, por sua vez, declarou em Juízo: 

“Que havia sinal de pancada no nariz”.O laudo de exame de corpo de 

delito corrobora com as declarações da ofendida e das testemunhas, 

sendo provas cabais da agressão do réu contra a vítima. A autoria do 

crime de sequestro restou devidamente comprovada pelas declarações 

prestadas pela vítima perante a autoridade policial e pela testemunha 

Claudenice Maria Augusto que assim declarou em Juízo:“Que (o réu) deu 

tapas e deu soco na direção dela (vítima). Que acha que ela ia sair do bar. 

Quando ela caiu e arrastou ela pelos cabelos. Ela ficou um pouco 

desfalecida e ele a pegou e jogou dentro da cabine da caminhonete”.Grifei. 

O réu, em seu interrogatório, negou a prática do delito e narrou o motivo da 

discussão, qual seja, o fato da ofendida não ter feito o almoço. Logo, 

através do depoimento prestado, bem como pela prova pericial produzida, 

resta incontestável a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal e 

de sequestro, sendo a palavra da vítima de suma importância para 

embasar o decreto condenatório, pois o crime foi praticado às ocultas no 

âmbito das relações domésticas.O Egrégio TJMT já decidiu em casos 

semelhantes:RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO 

CORPORAL (ART. 129, § 9.º DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA CONTRA 

A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A 

EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO –– MATERIALIDADE PROVADA E 

AUTORIA CERTA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE GANHA ESPECIAL 

RELEVÂNCIA – RELATO COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS 

CONSTANTES DOS AUTOS – ERRO MATERIAL NA DOSAGEM PENAL QUE 

NÃO PODE SER CORRIGIDO POR IMPLICAR NA REPUDIADA REFORMATIO 

IN PEJUS – RECURSO DESPROVIDO.- As declarações da vítima, em crimes 

cometidos geralmente às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem 

especial relevância, mormente quando firmes e amparada pelos demais 

elementos probatórios amealhados aos autos, sendo, pois, inviável o 

acolhimento do pleito absolutório.- Ainda que verificada a existência de 

erro material na dosimetria que atingiu a pena final do apelante, sua 

correção resta inviabilizada por implicar em reformatio in pejus.(Ap 

152311/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016). Grifei.No 

que tange ao crime do artigo 148 do Código Penal, comprovado que o réu 

privou, mesmo que de forma momentânea, a vítima de sua liberdade, 

jogando-a no veículo sem sua aquiescência, necessária a condenação, 

porquanto presentes as elementares do delito em questão.Deve incidir, 

ainda, na espécie, a qualificadora do artigo 148, § 1º I, do CP, porquanto o 

delito foi praticado contra a companheira do réu. Sendo assim, analisando 

o conjunto probatório em especial o depoimento da vítima, corroborado 

pelo laudo pericial e testemunhos proferidos em Juízo, conclui-se que os 

delitos de fato ocorreram conforme descritos na denúncia.Por fim, em que 

pese o Ministério Público, na denúncia pugnar pela aplicação do concurso 

material, entendo que no caso em tela deve incidir o disposto no art. 70 do 

Código Penal, pois as condutas ocorreram em um mesmo contexto fático. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:APELAÇÃO CRIMINAL. 

ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE 

ARMA) E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CP E 

ART. 244-B, DA LEI 8069/90. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA 

TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIMES PRATICADOS NO 

MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. 

ADEQUAÇÃO. 1. Considera-se consumado o crime de roubo quando, 

cessada a ameaça ou violência, o acusado, tenha a posse da res, ainda 

que por breve período de tempo, como no caso dos autos. 2. Concorrendo 

duas circunstâncias atenuantes, promove-se maior redução na 

pena-base. 3. Não havendo maiores informações sobre a situação 

financeira do acusado, o valor do dia-multa deve ser fixado no mínimo 

legal. 3. Praticado o crime de roubo e corrupção de menores no mesmo 

contexto fático, o correto é reconhecer, no caso, o concurso formal 

próprio, conforme pacífica jurisprudência. Recurso conhecido e 

parcialmente provido.(TJ-DF - APR: 20140710246242, Relator: CESAR 

LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 20/08/2015,2ª Turma 

Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2015 . Pág.: 155)No 

mesmo sentido:APELAÇÃO LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DAS 

RELAÇÕES DOMÉSTICAS AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS 

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS Impossibilidade: Não 

havendo dúvidas sobre autoria e materialidade, a alegação de não se 

tratar de pessoa violenta não tem o condão de afastar a responsabilidade 

penal do agente. CONCURSO FORMAL AGRESSÕES PRATICADAS NUM 

MESMO CONTEXTO FÁTICO Ocorrência: Tendo o agente, num mesmo 

contexto fático, praticado condutas com vítimas diversas, necessário 

observar a ficção jurídica do concurso formal de delitos, com revisão da 

reprimenda. Recurso parcialmente provido, somente para redução da 

p e n a . ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 0 6 7 3 4 1 2 0 1 0 8 2 6 0 5 8 4  S P 

0000673-41.2010.8.26.0584, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 

25/04/2013,15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 

13/05/2013)Dito isso, a condenação pelos crimes de lesão corporal, no 

âmbito das relações domésticas e sequestro qualificado, em concurso 

formal, é de rigor. DISPOSITIVO.ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos 

autos consta e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo 

Penal, julgo procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar o 

acusado Gilson Gomes Batista pela prática do delito de lesão corporal no 

âmbito de violência doméstica, (art. 129, §9º, do Código Penal) c.c. 

sequestro qualificado (art. 148, § 1º, I, do Código Penal), de modo que 

passo a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto 

no art. 68, caput, do Diploma Penal.Passo à dosimetria apenas do crime de 

sequestro qualificado, considerando o disposto no art. 70 do Código Penal, 

o qual determina que na hipótese de concurso formal, aplica-se a mais 

grave das penas aumentada de um sexto até metade. DOSIMETRIA.Em 

relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do 

artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade 

normal à espécie, nada tendo a se valorar; antecedentes: possui duas 

condenações com trânsito em julgado, razão pela qual deve ser esta 

circunstância valorada em seu desfavor. Não há informações que 

permitam aferir sua conduta social; quanto à personalidade há nos autos 

parecer psicológico (fl. 105) que permite agravar a pena do réu, pois foi 

diagnosticado como alguém que possui “dificuldade de interagir com o 

ambiente, predomínio de vida instintiva, inquietação motora e 

comportamento flutuante”; os motivos do delito são fúteis, discussão por 

causa do almoço, mas será valorado na segunda fase da dosimetria; as 

circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências do 
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delito são próprias do tipo e, por fim, o comportamento da vítima em nada 

contribuiu para a prática delitiva.À vista dessas circunstâncias analisadas 

individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade, para o delito 

de sequestro qualificado em 3 (três) anos de reclusão.Presentes as 

circunstâncias agravantes previstas no art. 61, I e II, a, do Código Penal, 

quais sejam, reincidência e motivo fútil, razão pela qual agravo a pena em 

1/3, totalizando 4 anos de reclusão.Considerando o disposto no art. 70 do 

Código Penal, aumento a pena em 1/6, totalizando 4 anos e 8 meses de 

reclusão, a qual torno definitiva. Com fundamento no art. 387, § 2º do CPP, 

comprovada a existência de prisão preventiva do sentenciado por 02 

(dois) meses e 23 (vinte e três) dias, fica condenado definitivamente a 

pena de 04 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, 

passando essa sanção a ser considerada para fins de determinação de 

regime inicial de cumprimento de pena, o qual, com fundamento, nos 

artigos 33, § 2º, b, a contrario sensu e 3º c.c. art. 59 do Código Penal, 

deverá ser o regime fechado, em razão da reincidência do 

réu.Considerando que o acusado está solto, não vejo motivos para 

decretação imediata de sua prisão, máxime em decorrência do tempo dos 

fatos narrados na denúncia.Sem custas processuais em face da condição 

econômica do acusado (CPP, art. 804).Transitada em julgado esta decisão 

ou mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, expeça-se 

imediatamente mandado de prisão.Certificado o trânsito em julgado, 

comunique-se ao TRE/MT e ao IICC, na forma prevista na CNGC, anote-se 

junto ao Cartório Distribuidor; expeça-se Guia de Execução; baixe-se, 

após, o feito do relatório mensal à colenda Corregedoria Geral de Justiça e 

aguarde-se o comunicado do cumprimento da pena, quando então, 

arquive-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se expedindo o necessário.Alto Taquari-MT, 16 

de junho de 2016.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lopes da 

Silva, digitei.

Alto Taquari, 14 de novembro de 2017

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 20563 Nr: 707-54.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deiler Alves Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049-MT

 AUTOS Nº 707-54.2010.811.0092 - Cód. 20563

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Deiler Alves Garcia

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, com 

o fito de receber o crédito junto ao executado Deiler Alves Garcia.

Às fls. 61/64, o exequente pugnou pela desistência do processo, uma vez 

houve decisão administrativa opinando pelo cancelamento da CDA, objeto 

desta ação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

Recebo o pedido de desistência da presente demanda, visto que a parte 

executada não apresentou contestação, sendo assim desnecessária a 

sua manifestação nos autos, não restando alternativa senão homologar a 

postulação e extinguir o processo sem apreciação do mérito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil/15, homologo a desistência da ação e, como tal, extingo o 

processo sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, inciso VIII, 

daquele diploma legal.

Desconstituo a restrição feita via Renajud de fl. 60.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 39 da Lei 

6.830/80.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Alto Taquari/MT, 27 de novembro de 2016.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22880 Nr: 594-32.2012.811.0092

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO TAQUARI - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 594-32.2012.811.0092

 ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: R. A. DA S.

 INTIMANDO(A, S): R. A . DA S. (Menor Infrator): Cpf: 030.891.081-86, 

Filiação: Aparecido Oliveira da Silva e Maria Aparecida da Silva, data de 

nascimento:06/07/1995, brasileira, natural de Coxim-MS, solteira, 

Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/08/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. BEM COMO REPRESENTANTE LEGAL.

SENTENÇA: “Vistos etc. Trata-se de ato infracional instaurado em 

desfavor de R(...) A(...) da S(...) pela prática do ato infracional 

correspondente a conduta descrita no artigo 302, parágrafo único, inciso I, 

do Código de Trânsito Brasileiro. Em manifestação às fls. 147/148, o 

representante do Ministério Público, pugnou pela extinção do processo 

sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse 

de agir. Relatei o necessário, fundamento e decido. O procedimento deve 

ser extinto. De início, cabe destacar que R(...) A(...) da S(...) nasceu em 

06/07/1995, portanto, verifica-se que já completou idade superior a 18 

anos, ou seja, idade superior ao limite para cumprir a medida sócio 

educativa imposta. Pois bem, ao analisar detidamente o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), no seu art. 2º, parágrafo único, 

que prescreve que “nos casos expressos em lei, aplica-se 

excepcionalmente este estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um 

anos de idade”, a melhor interpretação há de ser a que exclui os maiores 

imputáveis, inclusive os que já atingiram também a idade de 21 anos do 

seu âmbito de competência. O Estatuto prevê que mesmo entre os maiores 

de 18 e menores de 21 anos de idade, a medida excepcional a ser 

aplicada é a internação. Considerando que, segundo o disposto no art. 

121, § 5º do Estatuto, a liberação será compulsória aos 21 anos, não há 

como se admitir que a pessoa que atinja esta idade se sujeite ao Estatuto 

da Criança e do Adolescente, na hipótese de aplicação de medidas 

socioeducativas que não seja internação e não esteja ao menos em 

andamento processo que busque tal aplicação. Neste sentido, são os 

comentários de Ada Pellegrini Grinover e Outros (“Estatuto da Criança e do 

Adolescente Comentado”, Malheiros, 6ª ed., 2003, págs. 21/22): “De fato, 

aos adolescentes autores de atos infracionais – aqueles atos descritos 

como crimes ou contravenções penais – se aplicam medidas chamadas 

sócio-educativas. Considera-se inserido no regime do ECA aquele agente 

que, ao tempo do fato tinha menos de 18 anos de idade. O autor de ato 

infracional está sujeito à aplicação daquelas medidas mesmo depois de 

completar a maioridade penal, desde que o fato haja sido cometido durante 

a menoridade (art. 104 e seu parágrafo único do ECA). Isso supõe, em 

conseqüência, que as medidas sócio-educativas constituem uma das 

exceções previstas pelo art. 2º, parágrafo único, do ECA, e este 

dispositivo determina a renúncia a qualquer medida quando o agente 

complete 21 anos (arts. 2º, parágrafo único, e 121§5º)”. Destaque nosso. 

Da mesma forma, já decidiu o e. Tribunal de Justiça deste Estado: TJMT - 

ECA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO INFRACIONAL - 

CONTROVÉRSIA ACERCA DA INFLUÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL NA LEI 

N.º 8.069/90 - PRELIMINAR - ADVENTO DOS 21 (VINTE E UM) ANOS DE 

IDADE NO CURSO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL 
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- PERDA DO OBJETO – NÃO CONHECIMENTO. A superveniência da 

idade-limite à aplicação da Lei n.º 8.069/90, atingida pelo adolescente, 

esvazia o mérito recursal, por falta de interesse na obtenção da prestação 

jurisdicional. (Numero: 64443 - Ano: 2006 - Magistrado: DR. CARLOS 

ROBERTO C. PINHEIRO). Portanto, tendo em vista que R(...) A(...) da S(...) 

já completou idade superior a 18 anos, ou seja, idade superior ao limite 

para a aplicação de medida sócio educativa, mister se faz a extinção do 

presente em face da perda do objeto. DISPOSITIVO. POSTO ISSO, em 

razão da perda do objeto e falta do interesse de agir do Estado, julgo 

extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 2º, 

parágrafo único, do ECA c.c o art. 267, inciso VI, do Código de Processo 

Civil em razão da ausência do interesse de agir. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. Feitas as intimações 

e decorridos os prazos, certifique-se o necessário e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.”

Eu, Jefferson Lopes da Silva, digitei.

 Alto Taquari - MT, 13 de novembro de 2017.

Everton Donizetti Ferreira Cerantes

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22900 Nr: 614-23.2012.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciscley Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCLEY OLIVEIRA LIMA, Cpf: 

77278747104, Rg: 84458495, Filiação: Francisco Alves de Lima e Marly 

Jesus Oliveira Lima, data de nascimento: 25/11/1975, brasileiro(a), natural 

de Nova Brasilândia-MT, casado(a), operador de processos. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: "Vistos etc.Trata-se de Consignação em pagamento c/c 

revisão de contratual, com pedido de antecipação de tutela, em que 

Franciscley Oliveira Lima move em desfavor do Banco BV Financeira S/A, 

ambos qualificados.Decisão inaugural às fls. 43/53, indeferindo o pedido 

de tutela antecipada. Intentada a intimação da parte autora, através de seu 

patrono, este apresentou pleito de renúncia do mandato às fls. 

58/59.Inexitosa a intimação pessoal da parte requerente no endereço 

constante nos autos, conforme certidão de fl. 65.É o relato. 

Fundamento.Decido.O processo deve ser extinto no estado em que se 

encontra.Infere-se do comando inserto no inciso III do artigo 485 cumulado 

com o § 1.º do mesmo artigo, ambos do Código de Processo Civil, que o 

magistrado pode determinar a extinção do processo, sem análise do 

mérito, quando a parte autora, intimada pessoalmente, por não promover 

os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.Lado outro, a comunicação da mudança de endereço é ônus 

da parte, inclusive, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço 

declinado nos autos pela parte autora, nos termos do parágrafo único do 

art. 274 do CPC.Pois bem.Na espécie, a intimação da parte requerente 

para dar andamento ao feito não foi aperfeiçoada em razão da mesma ter 

se mudado do endereço informado no feito, conforme certidão de fl. 65, 

razão pela qual este processo deve ser extinto sem apreciação do mérito, 

ante o abandono do processo pela parte demandante por mais de 30 

(trinta) dias.Assim, a parte que muda de endereço sem comunicar ao juízo, 

impossibilitando sua intimação para promover o andamento do feito, 

conforme certificado nos autos, deve arcar com o ônus da sua desídia, 

qual seja, a extinção do feito.Como já dito, é obrigação das partes manter 

o endereço atualizado nos autos, consistindo a falta disto, sobretudo em 

relação a parte requerente, em ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido do processo. Finalmente, ressalto que a 

extinção do presente feito não faz coisa julgada material, podendo a parte 

requerente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente.CONCLUSÃO:Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, c/c § 1.º desse mesmo dispositivo legal do Código de 

Processo Civil, extingo o processo sem resolução de mérito, ante o 

abandono da causa pela parte requerente por mais de 30 (trinta) 

dias.Custas e despesas processuais por conta da parta autora. Preclusa 

a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Alto Taquari /MT, 01 

de março de 2017. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lopes da 

Silva, digitei.

Alto Taquari, 14 de novembro de 2017

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30157 Nr: 1014-37.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ALTO TAQUARI - MT

 JUIZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1014-37.2012.811.0092

 ESPÉCIE: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: R. V. S. R.

INTIMANDO(A, S): R. V. S. R. (Menor Infrator), Filiação: Maria Rosa Santos 

Ribeiro, data de nascimento: 10/06/1995, brasileiro, natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro, estudante, Telefone: 66-9953-6318, Endereço: 

Lugar Incerto e Não Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/09/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. BEM COMO SEU REPRESENTANTE LEGAL.

SENTENÇA: “Vistos etc. Trata-se de ato infracional instaurado em 

desfavor de R(...) V(...) S(...) R(...), qualificado nos autos, pela prática do 

ato infracional correspondente a conduta descrita no art. 157, § 2°, I e II do 

Código Penal. Em manifestação à p. 52, o representante do Ministério 

Público, pugnou pela extinção do processo, tendo em vista que o infrator 

atingiu a maioridade. Relatei o necessário, fundamento e decido. O 

procedimento deve ser extinto. De início, cabe destacar que Renan 

Vinicius Santos Ribeiro nasceu em 10/06/1995, portanto, verifica-se que já 

completou idade superior a 18 anos, ou seja, idade superior ao limite para 

cumprir a medida sócio educativa imposta. Pois bem, ao analisar 

detidamente o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), no 

seu art. 2.º, parágrafo único, que prescreve que “nos casos expressos 

em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre dezoito 

e vinte e um anos de idade”, a melhor interpretação há de ser a que exclui 

os maiores imputáveis, inclusive os que já atingiram também a idade de 21 

anos do seu âmbito de competência. O Estatuto prevê que mesmo entre os 

maiores de 18 e menores de 21 anos de idade, a medida excepcional a ser 

aplicada é a internação. Considerando que, segundo o disposto no art. 

121, § 5.º, do Estatuto, a liberação será compulsória aos 21 anos, não há 

como se admitir que a pessoa que atinja esta idade se sujeite ao Estatuto 

da Criança e do Adolescente, na hipótese de aplicação de medidas 

socioeducativas que não seja internação e não esteja ao menos em 

andamento processo que busque tal aplicação. Neste sentido, são os 

comentários de Ada Pellegrini Grinover e Outros (“Estatuto da Criança e do 

Adolescente Comentado”, Malheiros, 6ª ed., 2003, págs. 21/22): “De fato, 

aos adolescentes autores de atos infracionais – aqueles atos descritos 
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como crimes ou contravenções penais – se aplicam medidas chamadas 

sócio-educativas. Considera-se inserido no regime do ECA aquele agente 

que, ao tempo do fato tinha menos de 18 anos de idade. O autor de ato 

infracional está sujeito à aplicação daquelas medidas mesmo depois de 

completar a maioridade penal, desde que o fato haja sido cometido durante 

a menoridade (art. 104 e seu parágrafo único do ECA). Isso supõe, em 

conseqüência, que as medidas sócio-educativas constituem uma das 

exceções previstas pelo art. 2º, parágrafo único, do ECA, e este 

dispositivo determina a renúncia a qualquer medida quando o agente 

complete 21 anos (arts. 2º, parágrafo único, e 121§5º)”. Destaque nosso. 

Da mesma forma, já decidiu o e. Tribunal de Justiça deste Estado: “TJMT - 

ECA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO INFRACIONAL - 

CONTROVÉRSIA ACERCA DA INFLUÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL NA LEI 

N.º 8.069/90 - PRELIMINAR - ADVENTO DOS 21 (VINTE E UM) ANOS DE 

IDADE NO CURSO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL 

- PERDA DO OBJETO – NÃO CONHECIMENTO. A superveniência da 

idade-limite à aplicação da Lei n.º 8.069/90, atingida pelo adolescente, 

esvazia o mérito recursal, por falta de interesse na obtenção da prestação 

jurisdicional”. (Numero: 64443 - Ano: 2006 - Magistrado: DR. CARLOS 

ROBERTO C. PINHEIRO). Portanto, tendo em vista que Renan Vinicius 

Santos Ribeiro já completou idade superior a 18 anos, ou seja, idade 

superior ao limite para a aplicação de medida sócio educativa, mister se 

faz a extinção do presente em face da perda do objeto. DISPOSITIVO. 

POSTO ISSO, em razão da perda do objeto e falta do interesse de agir do 

Estado, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro no art. 2.º, parágrafo único, do ECA c/c o art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil em razão da ausência do interesse de agir. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério 

Público. Feitas as intimações e decorridos os prazos, certifique-se o 

necessário e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Alto Taquari/MT, 16 de dezembro de 2015. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito.”

Eu, Jefferson Lopes da Silva, digitei.

 Alto Taquari - MT, 7 de novembro de 2017.

Everton Donizetti Ferreira Cerantes

Escrivã(o) Judicial

Aut. Provimento 52/2007 - CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30466 Nr: 1320-06.2012.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Porto Garcia Johann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela - OAB:Mat. 

100184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNA PORTO GARCIA JOHANN, Cpf: 

01040323162, Rg: 1665400-5, Filiação: Lindalva Porto Garcia e Jose 

Ribelato Garcia, data de nascimento: 24/03/1984, brasileiro(a), natural de 

Urania-SP, casado(a), professora. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: "Vistos etc.Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela 

antecipada proposta por Edna Porto Garcia Johann em desfavor de Estado 

de Mato Grosso.Requereu em sede de tutela antecipada e depois de forma 

definitiva a sua posse e nomeação para o cargo público estadual de 

professora da educação básica. Regularmente citado, o requerido 

apresentou contestação refutando os argumentos suscitados e, ao final, 

pugnou pela total improcedência da ação.À fl. 103 a autora requereu a 

desistência da presente ação.Intimado para se manifestar acerca do 

pedido de desistência, o Estado de Mato Grosso quedou-se inerte, 

conforme certidão de fl. 112.E os autos vieram conclusos. Relatei o 

necessário. Fundamento e Decido.O Processo deve ser extinto no estado 

em que se encontra.O art. 267, VIII, do Código de Processo Civil assim 

expressa:Art. 267 – Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: 

(...) VIII - quando o autor desistir da ação;Respeitado o determinado no §4º 

do art. 267 do CPC, o requerido nada manifestou.Diante do exposto retro, 

verifico a regularidade do feito no que concerne a sua extinção. Ressalto 

que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, podendo o 

requerente, promover nova ação junto ao poder judiciário, se assim 

entender conveniente.DISPOSITIVO.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, inciso VIII do 

Código de Processo Civil.Deixo de condenar a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários em função de ser beneficiária da 

justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lopes da 

Silva, digitei.

Alto Taquari, 13 de novembro de 2017

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31405 Nr: 941-31.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Dias Martins, Adriano Daniel Lima, 

Michel Angelo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 46. Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos descritos na denúncia, para CONDENAR os 

acusados LUCAS DIAS MARTINS, ADRIANO DANIEL LIMA E MICHEL 

ÂNGELO DOS SANTOS, qualificados nos autos, nas penas do artigo 155, 

§4º, incisos I e IV, do Código Penal c/c artigo 244-B do ECA. (...)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31480 Nr: 1018-40.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Peiter Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO PEITER GORGEN, Cpf: 

86583202104, Rg: 1.390.241-5, Filiação: Paulo Jesus Bizarra Gorgem e de 

Neli Peiter Gorgem, data de nascimento: 11/04/1980, brasileiro(a), natural 

de São Uiz Gonzaga-RS, solteiro(a), operador, Telefone 66-9996-2850. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: "Autos nº 1018-40.2013.811.0092 – Código 31480Tipo de 

Ação: Penal \ Procedimento SumárioAutor: Ministério Público do Estado de 

Mato GrossoDenunciado: Alessandro Peiter GorgemDECISÃO – 

RECEBIMENTO – DENÚNCIA – [10391]Vistos etc.1. O Ministério Público 

Estadual ofereceu denúncia contra ALESSANDRO PEITER GORGEM, 

brasileiro, natural de São Luiz Gonzaga/RS, nascido em 11-04-1980, filho 

de Paulo Jesus Bizarra Gorgem e Neli Peiter Gorgem, casado, pedreiro, 

residente e domiciliado na Avenida Macário Subtil, no fim da rua, fundos da 

casa amarela, Bairro Parque Taquari, no município de Alto Taquari/MT 

atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, 

cumulado com o artigo 7°, inciso II da Lei nº 11.340/2006, tendo como 

vítima sua convivente a época dos fatos, Srª. Jackeline Barbosa Gorgem, 

com base nos seguintes fatos que seguem:“Consta dos inclusos autos de 

inquérito policial que no dia 27/09/2013, por volta das 22h, no âmbito 

familiar, nesta cidade, o ora denunciado ameaçou a vítima Jackeline 

Barbosa Gorgem.Consta nos autos que na data dos fatos a vítima disse 

ao denunciado que o mesmo só veria a filha novamente após a vista ser 
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regulamentada pelo juiz. O denunciado, então, ameaçou a vítima dizendo 

que se a mesma o proibisse de ver a filha a mataria.Denunciado e vítima 

foram casados por 08(oito) anos.” [fls.06].É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido.2. À primeira vista, a peça inicial acusatória 

preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo 

Penal, bem como se fazem presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação.Por outro lado, o fato descrito se subsume à figura 

típica e há indícios suficientes da materialidade e da autoria delitiva para o 

início da persecução penal.3. Desta feita, não sendo o caso de rejeição 

liminar (CPP, art. 395), recebo a denúncia em face de ALESSANDRO 

PEITER GORGEM, como incurso no crime previsto no artigo 147, do Código 

Penal, cumulado com o artigo 7°, inciso II, da Lei nº 11.340/2006.4. Cumpra 

a Secretaria as seguintes providências:(a) Cite-se o denunciado, por meio 

de oficial de justiça, no endereço de fl. 06, para responder a acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396, caput), podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, no máximo de 05 (cinco) conforme artigo 532, do Código de 

Processo Penal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (artigo 396-A, do CPP).Conste no mandado de citação, nos 

termos dos itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, que o oficial de justiça deverá, 

obrigatoriamente, indagar ao acusado se ele possui ou pretende constituir 

advogado ou se deseja um defensor dativo para patrocinar a sua defesa. 

Se o Acusado manifestar que possui advogado deverá ser informado o 

nome deste na certidão. Todavia, se o Acusado manifestar que não tem 

condições econômicas para constituir advogado ou se decorrer o prazo 

para oferecimento da defesa sem indicação de advogado, sigam os autos 

com urgência conclusos para nomeação de defensor;(b) Procedam-se às 

comunicações pertinentes com relação ao recebimento da denúncia, tal 

como determinado pela CNGC/MT; (c) Transcorrido o prazo, com ou sem 

oferimento da resposta à acusação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.Alto Taquari /MT, 21 de maio de 2014.Luis Felipe Lara de 

SouzaJuiz Substituto"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lopes da 

Silva, digitei.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no 

dia 27/09/2013 por volta das 22h, no âmbito familiar, nesta cidade, o ora o 

denunciado teria ameaçado a vítima JACKELINE BARBOSA GORGEM. 

Consta nos autos que na data dos fatos a vítima disse ao denunciado que 

o mesmo só veria a filha novamente após a visita ser regulamentada pelo 

Juiz. O denunciado, então, teria ameaçado a vítima dizendo que se a 

mesma o proibisse de ver a filha a mataria. O MP denunciou ALESSANDRO 

PEITER GORGEM como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal 

c/c artigo 7º, inciso II da Lei n° 11.340/06.

Alto Taquari, 26 de outubro de 2017

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31496 Nr: 1037-46.2013.811.0092

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBCdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO TAQUARI - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1037-46.2013.811.0092

 ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Delegacia de Policia Civil

PARTE REQUERIDA: G. B. C. DE R.

INTIMANDO(A, S): G. B. C. DE R. (Menor Infrator): brasileiro, solteiro, data 

de nascimento: 14/11/1997, natural de Alto Araguaia – MT, Filiação: Clomar 

Carrijo de Resende e Lenir Bernardes de Oliveira, Endereço: atualmente 

em local incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/10/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. BEM COMO SEU REPRESENTANTE LEGAL.

SENTENÇA: “Vistos etc. G(...) B(...) C(...) R(...), qualificado no feito, têm 

contra si aviado procedimento para apurar ato infracional análogo a uso 

de entorpecente. É o relatório. Fundamento e decido. Ato infracional por 

suposto uso de entorpecente, atribuído ao menor, está prescrito. Não 

obstante a controvérsia existente acerca da aplicabilidade do instituto da 

prescrição aos atos infracionais, entendo razoável o emprego do instituto 

em consonância com a Súmula 338 do STJ, publicada no DJU de 16 de 

maio de 2007, que assim dispõe: "Súmula 338. A prescrição penal é 

aplicável nas medidas sócio-educativas". De fato, sustenta-se tal 

entendimento, pois negar o reconhecimento da prescrição nos casos de 

atos infracionais, ignorando o princípio da analogia em benefício do réu, 

seria deixar o menor à mercê da intervenção estatal, que não pode ser 

atemporal. E, de outra parte, depois de certo lapso de tempo a imposição 

de medidas sócio-educativas seriam ineficazes, bem como incompatíveis 

com a proposta de reeducação da inimputável. Nesse sentido é o 

entendimento dos Tribunais: “APELAÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A FURTO 

QUALIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

- TRANSCORRIDOS MAIS DE 4 ANOS DO RECEBIMENTO DA 

REPRESENTAÇÃO SEM PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA 

RECORRÍVEL - SÚMULA 338/STJ - PRAZO MÁXIMO DE TRÊS ANOS COMO 

PARÂMETRO - ART. 109, IV CC ART. 115 DO CÓDIGO PENAL - 

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. 

Súmula 338/STJ: “A prescrição penal é aplicável nas medidas 

socioeducativas.” Transcorridos mais de 4 (quatro) anos do recebimento 

da representação sem a prolação de sentença condenatória recorrível, 

deve ser reconhecida a prescrição, nos termos do art. 109, IV cc art. 115 

do Código Penal”. SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 

78804/2009 - CLASSE CNJ – 417. (grifei). “APELAÇÃO CIVEL. ECA. 

APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. FURTO SIMPLES. PRAZO 

PRESCRICIONAL PARA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IN ABSTRATO. Não 

tendo havido aplicação de medida socioeducativa, em face de sentença 

de improcedência, o prazo prescricional é calculado levando-se em conta 

o prazo máximo da pena prevista no tipo penal indicado na representação, 

com a aplicação do redutor decorrente da menoridade. Prevendo o Código 

Penal Pena máxima de 04 (quatro) anos para o ato infracional de furto 

simples, a incidência é do inciso IV, do art. 109, 08(oito) anos, c/c art. 115, 

deste Diploma, portanto, prescrição que ocorre em 04(quatro) anos. 

Preliminar rejeitada”. (...). (TJRS - Apelação Cível Nº 70022393060, Sétima 

Câmara Cível, Relator: Ricardo Raupp Ruschel, Julgado em 12/03/2008). "O 

disposto no art. 115 do CP é aplicável ao cálculo do prazo prescricional da 

medida sócio-educativa. (Precedentes)" (STJ - HC 81124/SP - Quinta 

Turma - Rel. Min. Felix Fischer - j. 07/08/2007 - p. 08/10/2007). De acordo 

com o preceito secundário do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, foi excluída a 

pena privativa de liberdade para esta espécie penal, sendo que o art. 30 

da mesma Lei antitóxicos estabelece a prescrição, no caso de porte de 

substância proscrita para uso, em 02 (dois) anos. Prazo este reduzido à 

metade pelo fato do infrator ser menor de 21 anos à época dos fatos, a 

importar prazo prescricional em 01 ano, a teor do art. 115 do CP. O que já 

se escoou, visto que a representação foi recebida em 21/10/2013 (fl. 32), 

há mais de 03 anos. Dessa forma, como a prescrição é matéria de ordem 

pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, consoante reza o 

artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção do processo é medida 

que se impõe, sob pena de violação do postulado da segurança jurídica. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, ante a prescrição operada, declaro a 

extinção da pretensão socioeducativa de G(...) B(...) C(...) R(...), em 

relação ao ato infracional em apreço, o que faço com fulcro nos art. 107, 

IV, 1.ª figura, do CP; art. 30 da Lei n.º 11.343/2006, com a diminuição do 

art. 115, do CP e art. 61 do CPP, bem como nos termos da Súmula n.º 338 

do STJ. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Eu, Jefferson Lopes da Silva, digitei.

 Alto Taquari - MT, 13 de novembro de 2017.

Everton Donizetti Ferreira Cerantes

Escrivã(o) Judicial
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31597 Nr: 1156-07.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVVdS, AVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:9234-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO TAQUARI - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1156-07.2013.811.0092

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: K.V.V. dos S. (Criança / adolescente) e Alessandra 

Vieira de Souza ( Representante (Requerente).

PARTE REQUERIDA: Ismael Pereira dos Santos

INTIMANDO (A, S): K.V.V. dos S. (Criança / adolescente), Filiação: 

Alessandra Vieira dos Santos e Ismael Pereira dos Santos, brasileiro(a), 

solteiro(a), Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido e Alessandra Vieira de 

Souza (Representante (Requerente), Cpf: 03621736131, Rg: 9.998.164-4, 

Filiação: Adilon Nogueira de Souza e de Abizabel Vieira de Souza, data de 

nascimento: 02/06/1989, brasileira, natural de Costa Rica, solteira, 

operadora de motor, telefone 66-9981-0387, Endereço: Lugar Incerto e 

Não Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/11/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 3.164,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos etc. K(..) V(...) V. DOS S(...). representada por sua 

genitora ALESSANDRA VIEIRA DE SOUZA propôs ação de execução de 

alimentos em desfavor de ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS. Antes mesmo 

que o requerido fosse citado a autora devidamente representada por seu 

advogado pugnou pela desistência da ação. É o relatório. Decido. Trata-se 

de ação de execução de alimentos proposta por K(...) V(...) V(...) dos 

S(...) em desfavor de Ismael Pereira dos Santos. Portanto, em 

conformidade com a legislação vigente, torna-se determinante a extinção 

do processo, conforme inteligência do artigo 267, VIII, do Código de 

Processo Civil. Art. 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de 

mérito: VIII – Quando o autor desistir da ação. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, homologo a desistência do feito e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem custas processuais por ser a 

autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.”

Eu, Jefferson Lopes da Silva, digitei.

 Alto Taquari - MT, 7 de novembro de 2017.

Everton Donizetti Ferreira Cerantes

Escrivã(o) Judicial

Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44749 Nr: 2645-40.2017.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Demilson Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Cód. 44749)

SHIRLEY SOUZA BARBOSA GUIRO requereu na inicial a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, alegando que não pode custear as 

despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Pois bem, sem adentrar ao mérito da ação, passo a analisar inicialmente o 

pedido de Justiça Gratuita formulado pela autora.

Com efeito, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assevera que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos.

Regulamentando o assunto, dispõe o art. 98 do Novo Código de Processo 

Civil, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

Por sua vez, dispõe o § 2º do art. 99 do mesmo código, que o juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos.

Realmente, embora a legislação infraconstitucional atribua presunção 

relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência deduzida pela parte, 

entendo que a questão deve ser interpretada à luz do comando 

constitucional, que confere assistência jurídica integral aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos.

Assim, a presunção de veracidade da alegação de pobreza não pode 

beneficiar indevidamente a parte que se omite em trazer aos autos 

informações e elementos aptos a demonstrar a sua real condição 

econômica, a fim de justificar, ou não, a concessão da gratuidade 

judiciária.

 Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. 1. A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência 

judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada 

se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. 

Sendo insuficiente a declaração de pobreza para a comprovação da 

necessidade da concessão da assistência judiciária, será concedida à 

parte requerente a oportunidade de comprovar a necessidade de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo. 3. 

Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 736.006/DF, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

16/06/2016, DJe 23/06/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

PESSOA FÍSICA - REVOGAÇÃO DE OFICIO - COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS VERIFICADA - DEVER DO CONTRADITÓRIO 

- BENEFÍCIO MANTIDO. I - É necessária a comprovação da insuficiência de 

recursos para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, não 

bastando a simples declaração, como preceitua o artigo 5°, inciso LXXIV 

da Constituição Federal. (...) (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.14.046099-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 07/06/2016, publicação da súmula em 10/06/2016)

 APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. A concessão do 

benefício da AJG depende da comprovação de hipossuficiência 

econômica da parte requerente, que lhe impeça de suportar as custas 

processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Não tendo a 

parte autora juntado aos autos comprovante de rendimentos, não há como 

lhe conceder a benesse pleiteada, porquanto não comprovada a sua 

hipossuficiência. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70063665541, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 28/06/2016)

No caso em tela, em que pese a autora ter pleiteado a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, ao analisar o objeto da presente demanda, 

este possui o valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), declarado 

pela própria autora, o que confronta com a declaração de hipossuficiência 

apresentada na inicial.

 Ademais, a requerente está sendo patrocinada por advogado particular, 

havendo embasado sua pretensão processual na partilha dos bens como 

o imóvel rural com área de 499,00,00 hectares, denominado “Fazenda 

Santo Antônio II”, localizada no Município de Alto Araguaia/MT, possuindo 

um valor relativamente expressivo.

 Destarte, com as informações e documentos juntados pela autora até o 

momento, vislumbro não se enquadrar no conceito de hipossuficiência 

financeira necessário para gozar dos benefícios da Justiça Gratuita.
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Nesse cenário, em atendimento ao comando legal, impõe-se a intimação da 

autora para comprovar de modo satisfatório a hipossuficiência alegada ou 

efetuar o recolhimento das despesas processuais.

ANTE O EXPOSTO, determino a intimação da autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar a hipossuficiência alegada ou efetuar o 

recolhimento das despesas processuais, nos termos do § 2º do art. 99 do 

NCPC.

 Alto Taquari/MT, 17 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45047 Nr: 2791-81.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação de ref. 4 e 

designação constante na ref. 13, serve a presente para fins de intimação 

da parte autora, para comparecimento na audiência de conciliação 

designada para o dia 16/02/2018, às 14h (horário MT), no Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45304 Nr: 2937-25.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, publicado 

no DJE 10041, com entrada em vigor em 26.06.2017, que dispõe sobre o 

novo sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por 

meio de guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), intimo 

a parte interessada, por meio de seu advogado, a proceder o devido 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45408 Nr: 2993-58.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GONÇALVES DOS REIS 

- OAB:20062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante na ref. 

4, serve a presente para fins da parte autora, para comparecimento na 

audiência de conciliação designada para o dia 16/02/2018, às 13h40 

(horário MT), no Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45520 Nr: 3047-24.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DKSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido liminar, a título de Tutela Provisória de Urgência, 

concedendo a guarda provisória dos menores Gabriel Lucas de Souza, 

Geovana Lucas de Souza e Eduardo Lucas de Souza, em favor do 

genitor, ora requerente, tendo em vista as alegações supracitadas e o 

perigo de dano grave às crianças, conforme elencado no artigo 300 do 

CPC;. II - INTIMEM-SE as profissionais do Juízo para realização de estudo 

psicossocial com as partes e os menores, no prazo de 15 dias, a serem 

juntados nos autos.III – Determino a remessa deste feito à Conciliadora, 

para designação de sessão de conciliação/mediação, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado.IV – Cite-se e 

intime-se a parte requerida para que compareça à audiência de mediação 

e conciliação, conforme artigo 694 do NCPC, acompanhada de advogado, 

consignando que o termo inicial para apresentação da contestação 

observará o artigo 697 do NCPC, não sendo realizado o acordo, passarão 

incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, observado o 

artigo 335 do NCPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 7º Da Lei nº 5.478/1968. V - DETERMINO 

ao cartório que dê urgência as providências, bem como tome as cautelas 

devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de justiça, como ressai o 

artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se.Alto Taquari/MT, 19 de janeiro de 2018.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45615 Nr: 3120-93.2017.811.0092

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 45615

 Dispõe o art. 321 do CPC que se a inicial apresentar defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz 

determinará a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias.

 No caso em tela, ao que aparenta, ocorreu um erro no processamento 

eletrônico, não sendo digitalizada a peça vestibular.

 Desta forma, a fim de se aproveitar estes autos, a inicial necessita ser 

emendada, colacionando-se ao feito a peça exordial, sob pena de 

indeferimento da inicial.

 Assim, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende o pedido, a fim de juntar aos autos referida peça inicial 

devidamente digitalizada.

 Alto Taquari/MT, 19 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 13927 Nr: 679-62.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avanir Santeiro Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049-MT

 Autos do Processo de Código nº. 13927

Vistos.

1. O débito foi parcialmente penhorado e ordenado a sua transferência 

para a Conta Única/TJMT, conforme recibo de protocolamento de ordens 

judiciais de transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios 

de valores anexo.

2. INTIME-SE a parte executada da penhora efetuada, e aguardem-se os 

prazos dos artigos 847 e 854, § 3º do Código de Processo Civil/2015.

 3. O valor penhorado não é suficiente para garantia total do débito, razão 

pelo qual DETERMINO a intimação da parte exequente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se quanto ao valor penhorado, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4. OFICIE-SE a Conta Única do TJMT, comunicando-a da penhora e 

solicitando a vinculação do valor penhorado a este processo, por meio de 

Malote Digital (Resolução n.º 15/2012/TP).

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 15 de dezembro de 2017.
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PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34908 Nr: 615-03.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danyela Sousa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo Código nº. 34908

Vistos.

1. Trata-se de termo circunstanciado instaurado em que se imputa a 

autora DANYELA SOUSA DE JESUS a prática do crime tipificado no artigo 

28, caput, da lei nº 11.343/2006, que prescreve conforme redação do art. 

30 da lei nº 11.343/06, em 02 (dois) anos.

2. O crime ocorreu na data de 11 de julho de 2015 e analisando os autos 

observo que, não tendo sido até o presente momento, imposta qualquer 

pena, o delito de portar drogas para consumo pessoal sem autorização se 

encontra prescrito.

3. Considerando o lapso entre o cometimento do crime a presente data 

deve ser decretada a extinção da punibilidade em razão da prescrição.

DISPOSITIVO.

 4. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANYELA 

SOUSA DE JESUS, com fulcro no art. 107, IV do Código penal, tendo em 

vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

5. Por se tratar de EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, tenho por desnecessária 

a INTIMAÇÃO DA AUTORA DO FATO, em consonância com os enunciados 

nº 104 e 105 do FONAJE.

 ENUNCIADO Nº 105

É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

extinguem sua punibilidade. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

 ENUNCIADO Nº 104

A intimação da vítima é dispensável quando a sentença de extinção da 

punibilidade se embasar na declaração prévia de desinteresse na 

persecução penal. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

8. PUBLIQUE-SE, pelo prazo de 10 dias, ficando considerado, desde já, 

como transitada esta decisão, na falta de recurso dentro do referido 

prazo. Após, ARQUIVEM-SE imediatamente os presentes autos, 

independentemente de outras formalidades.

 9. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 10. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

 Alto Taquari/MT, 17 de outubro de 2017.

Pierro De Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32324 Nr: 314-90.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Silva Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo Código nº. 32324

Vistos.

1. Trata-se de termo circunstanciado instaurado em que se imputa o autor 

Fábio da Silva Teixeira a prática do crime tipificado no artigo 330, que 

prescreve conforme redação do art. 109, VI do Código Penal que a fixou 

03 (três) anos..

2. O crime ocorreu na data de 19 de março de 2014 e analisando os autos 

observo que, não tendo sido até o presente momento, imposta qualquer 

pena, o delito de desobediência se encontra prescrito.

3. Considerando o lapso entre o cometimento do crime a presente data 

deve ser decretada a extinção da punibilidade em razão da prescrição.

DISPOSITIVO.

 4. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Fábio da Silva 

Teixeira, com fulcro no art. 107, IV do Código penal, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

5. Por se tratar de EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, tenho por desnecessária 

a INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO, em consonância com os enunciados 

nº 104 e 105 do FONAJE.

 ENUNCIADO Nº 105

 É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

extinguem sua punibilidade. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

ENUNCIADO Nº 104

A intimação da vítima é dispensável quando a sentença de extinção da 

punibilidade se embasar na declaração prévia de desinteresse na 

persecução penal. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

8. PUBLIQUE-SE, pelo prazo de 10 dias, ficando considerado, desde já, 

como transitada esta decisão, na falta de recurso dentro do referido 

prazo. Após, ARQUIVEM-SE imediatamente os presentes autos, 

independentemente de outras formalidades.

 9. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 10. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

 Alto Taquari/MT, 13 de novembro de 2017.

Pierro De Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31327 Nr: 859-97.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Alves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 13. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido descrito na 

denúncia para condenar o réu HELTON ALVES SILVA, pela prática da 

contravenção penal descrita no art. 42 do Decreto-Lei 3688/1941. III.I – DA 

DOSIMETRIA DA PENA.14. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar-lhe a pena para o crime encontrado.a) Circunstâncias 

judiciais15. A culpabilidade do Réu é normal ao tipo, assim como as 

circunstâncias do crime. A (s) consequência (s) do crime não 

desfavorece (m) ao Réu, pois próprias do crime. A personalidade do Réu 

não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos 

característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta 

social do Réu, não há registros de antecedentes criminais. Os motivos do 

crime são comuns à espécie. Avaliando o comportamento da vítima, ressai 

que ela em nada contribuí para eclosão do crime. Assim, sendo todas as 

circunstâncias judiciais favoráveis APLICO a pena-base no mínimo legal, 

ou seja, em 15 (quinze) dias de prisão simples.b) Circunstâncias legais: 

atenuantes e agravantes16. Não há agravantes e atenuantes a serem 

consideradas.c) Causas de diminuição e aumento 17. Face a inexistência 

de causas de diminuição ou aumento de pena, TORNO DEFINITIVA a pena 

em 15 (quinze) dias de prisão simples.III.II – Do Regime18. FIXO o REGIME 

ABERTO para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, “c”, do Código 

Penal Brasileiro. III.III – Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade.19. 

Por preencher o sentenciado os requisitos subjetivos e objetivos previstos 

no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

aplicada, por uma pena restritiva de direito consistente em prestação 

pecuniária (art. 43, I, do CP), a qual será definida pelo juízo da 

execução.20. No presente caso não cabe a aplicação do artigo 387, inciso 

IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a infração praticada 

pelo Réu não ocasionou dano material algum.IV – Das Determinações 

Finais (...) Alto Taquari/MT, 25 de outubro de 2017.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 36125 Nr: 54-42.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 36125.

 Vistos.
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 1. Trata-se de termo circunstanciado instaurado visando a apuração do 

delito tipificado no artigo 311 do CTB, supostamente cometido por Rogério 

Costa Silva em 19/12/2015.

2. A proposta de transação penal foi aceita (fl. 37/38) e devidamente 

cumprida (fl. 40/44).

É o relatório. Fundamento.

Decido.

4. Observa-se que o autor do fato aceitou e cumpriu a transação penal 

consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 937,00 

(novecentos e trinta e sete reais), divididos em 02 parcelas de R$ 468,50 

(quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), razão pela 

qual a extinção da punibilidade é de rigor.

 DISPOSITIVO:

5. Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de Rogério Costa Silva, 

conforme inteligência do parágrafo único do art. 84, da Lei n. 9.099/95 e 

art. 61 do CPP.

6. CUMPRA – SE, certificando-se a Secretaria que não constará para os 

fins de antecedentes criminais, tampouco efeitos civis, somente para 

vedar o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos (LJE, § 4.º, art. 76).

7. Por se tratar de extinção da punibilidade, tenho por desnecessária a 

intimação do autor do fato, em consonância com os enunciados n.º 104 e 

105 do FONAJE.

 ENUNCIADO N.º 104

A intimação da vítima é dispensável quando a sentença de extinção da 

punibilidade se embasar na declaração prévia de desinteresse na 

persecução penal. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

ENUNCIADO N.º 105

É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

extinguem sua punibilidade. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

8. PUBLIQUE-SE, pelo prazo de 10 dias, ficando considerada, desde já, 

como transitada esta decisão, na falta de recurso dentro do referido 

prazo.

 9. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

10. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE O NESCESSÁRIO.

Alto Taquari/MT, 09 de novembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 43911 Nr: 2230-57.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Munique de Jesus Rodrigues Pereira, ALINE 

ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 74, da Lei nº 9.099/1995, 

e 107, inciso V, do Código Penal, homologo a composição civil e, por 

consequência, julgo extinta a punibilidade de Munique de Jesus Rodrigues 

e Aline Alves dos Santos.6. Por se tratar de extinção da punibilidade, 

tenho por desnecessária a intimação dos autores do fato, em consonância 

com os enunciados nº 104 e 105 do FONAJE. ENUNCIADO Nº 105É 

dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

extinguem sua punibilidade. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). 

ENUNCIADO Nº 104A intimação da vítima é dispensável quando a 

sentença de extinção da punibilidade se embasar na declaração prévia de 

desinteresse na persecução penal. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).7. 

PUBLIQUE-SE, pelo prazo de 10 dias, ficando considerado, desde já, como 

transitada esta decisão, na falta de recurso dentro do referido prazo. 

Após, ARQUIVE-SE imediatamente os presentes autos, 

independentemente de outras formalidades. 8. Sem custas, despesas 

processuais e verba honorária.9. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.10. 

REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.Alto Taquari/MT, 10 de novembro de 

2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45470 Nr: 3025-63.2017.811.0092

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ivan Marion de Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Ferreira Borges Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IVAN MARION DE BORBA impetrou Habeas Corpus com pedido liminar 

contra ato do DELEGADO DE POLÍCIA desta Comarca, Dr. João Ferreira 

Borges Filho, alegando que a autoridade coatora lavrou Termo 

Circunstanciado de Ocorrência contra o paciente, imputando-lhe a conduta 

tipificada no art. 138 c/c 141, II e IV, e 339, todos do CP, mesmo tendo 

ciência de que as acusações orquestradas pelo advogado representante 

eram referentes à matéria investigada no inquérito policial nº 38/2017.

Alegou ainda que apesar de imputar ao paciente a conduta criminosa 

tipificada no artigo 138 c/c Art. 141, inciso II e IV, e Artigo 339, todos do 

Código Penal, o Delegado não teve o cuidado de observar que em nenhum 

momento o paciente apareceu nos vídeos apresentados, tampouco 

considerou a distorção dos fatos pelo advogado Iran Negrão que citou 

inverdades contrárias às provas apresentadas.

Aduziu que apesar de na representação constar que o paciente tenha 

cometido crimes de calúnia e denunciação caluniosa, não há sequer 

indícios de que isso tenha de fato ocorrido.

Aduziu também que tal imputação vem lhe trazendo transtornos, uma vez 

que ao tentar tirar porte de arma junto a Polícia Federal, passou a constar 

como respondendo processo, além de ter sido acusado de prestar 

informações falsas naquele órgão, uma vez que ao ingressar com o 

pedido é assinado termo de que não responde a processos.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja trancado o Termo 

Circunstanciado nº 1509-08.2017.811.0092 em relação ao paciente IVAN 

MARION DE BORBA, por ausência de justa causa.

Não foram juntados documentos com a inicial.

É o relatório.

DECIDO.

No caso em tela, a impetração busca o trancamento do Termo 

Circunstanciado nº 1509-08.2017.811.0092 em relação ao paciente Ivan 

Marion de Borba, por ausência de justa causa.

Com efeito, de acordo com o art. 647 do CPP, dar-se-á “habeas corpus” 

sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou 

coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição 

disciplinar.

Já o art. 648 do mesmo diploma legal esclarece que a coação 

considerar-se-á ilegal:

“I - quando não houver justa causa;

 II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a 

lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.”

No caso em tela, não há elementos para afastar de plano eventual 

responsabilidade penal do paciente pelos fatos narrados no Termo 

Circunstanciado de Ocorrência nº 1509-08.2017.811.0092, até porque, 

aquele feito encontra-se em seu nascedouro.

Como é sabido, a via estreita do remédio heróico tem cabimento apenas 

quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo investigado, seja 

pela manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, ou pela 

presença de causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre no presente 

caso.

Aliás, a impetração sequer veio acompanhada de cópia do TCO em 

questão, para fins de demonstração de eventual ilegalidade.

Por sua vez, as questões meritórias carecem de dilação probatória, não 

sendo possível sua apreciação em sede de “habeas corpus”.

 Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO 

CP) - DECISÃO EM QUE SE DENEGOU ORDEM DE HABEAS CORPUS 

IMPETRADO EM 1ª INSTÂNCIA VISANDO O TRANCAMENTO DE TERMO 

CIRCUNSTANCIADO - INCONFORMISMO - IMPROCEDÊNCIA – 1. VIOLÊNCIA 

OU COAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO POR ILEGALIDADE OU 

ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADA – 2. CONDUTA APURADA QUE 

CONFIGURA CRIME EM TESE – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO QUE DEVE 

SER VERIFICADA AO LONGO DE EVENTUAL AÇÃO PENAL – 3. 

SUSTENTADA IMUNIDADE PARLAMENTAR – PRERROGATIVA QUE NÃO 

ALCANÇA MANIFESTAÇÕES ARTICULADAS FORA DO EXERCÍCIO DAS 

FUNÇÕES DE VEREADOR 4. TRANCAMENTO DE TERMO 

CIRCUNSTANCIADO PELA VIA DE HABEAS CORPUS QUE FIGURA COMO 
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MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA - RECURSO IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA 

COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O habeas corpus é ação própria para 

quem sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 

liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. In casu, não 

se verificou a ocorrência do constrangimento ilegal contra a liberdade de 

locomoção e, tampouco, ameaça a esta, nos moldes do artigo 654, do 

Código de Processo Penal. 2. A alegação de atipicidade da conduta por 

ausência de dolo se remete ao mérito da questão, necessitando de dilação 

probatória para que seja verificada, razão pela qual, não é possível sua 

apreciação em sede de habeas corpus ou recurso em sentido estrito de 

decisão denegatória de habeas corpus. 3. A prerrogativa prevista no art. 

29, VIII, da Constituição Federal de 1988 não alcança manifestações 

articuladas fora do âmbito da Casa Legislativa, em desacordo com o 

exercício das funções de vereador. 4. O trancamento de procedimento 

administrativo penal pela via do habeas corpus é medida 

excepcionalíssima, restrita a situações em que se possa verificar, de 

plano, que a conduta não constitui crime, que extinta está a punibilidade ou 

que inexista o mínimo indício da autoria, o que não ocorre no caso dos 

autos. (TJMT – RSE 160553/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 

10/06/2015)”

“HABEAS CORPUS - DESACATO - TRANCAMENTO DE TERMO 

CIRCUNSTANCIADO - INVIABILIDADE - JUSTA CAUSA PARA A 

INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE 

INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS - 

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 

Existindo dúvidas a respeito da configuração do delito, faz-se necessária 

a instauração de ação penal para ao fim poder chegar a uma decisão 

adequada sobre a acusação ora imputada ao agente. (TJMT – HC 

37926/2008, DES. JOSÉ LUIZ DE CARVALHO, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 12/05/2008, Publicado no DJE 20/05/2008)”

Destarte, impõe-se o indeferimento da medida liminar.

ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, prestar suas informações.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 18 de janeiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 35158 Nr: 747-60.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uesleia Lopes Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo Código nº. 34158

Vistos.

1. Trata-se de termo circunstanciado instaurado em que se imputa a 

autora UESLEIA LOPES RESENDE a prática do crime tipificado no artigo 28, 

caput, da lei nº 11.343/2006, que prescreve conforme redação do art. 30 

da lei nº 11.343/06, em 02 (dois) anos.

2. O crime ocorreu na data de 22 de agosto de 2015 e analisando os autos 

observo que, o delito de portar drogas para consumo pessoal sem 

autorização se encontra prescrito.

3. Considerando o lapso entre o cometimento do crime a presente data 

deve ser decretada a extinção da punibilidade em razão da prescrição.

DISPOSITIVO.

 4. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de UESLEIA 

LOPES REZENDE, com fulcro no art. 107, IV do Código penal, tendo em 

vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

5. Por se tratar de EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, tenho por desnecessária 

a INTIMAÇÃO DA AUTORA DO FATO, em consonância com os enunciados 

nº 104 e 105 do FONAJE.

 ENUNCIADO Nº 105

É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

extinguem sua punibilidade. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC)

 ENUNCIADO Nº 104

A intimação da vítima é dispensável quando a sentença de extinção da 

punibilidade se embasar na declaração prévia de desinteresse na 

persecução penal. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

8. PUBLIQUE-SE, pelo prazo de 10 dias, ficando considerado, desde já, 

como transitada esta decisão, na falta de recurso dentro do referido 

prazo. Após, ARQUIVEM-SE imediatamente os presentes autos, 

independentemente de outras formalidades.

 9. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 10. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

 Alto Taquari/MT, 13 de novembro de 2017.

Pierro De Faria Mendes

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 49212 Nr: 242-59.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILTON DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16780/BA

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder á intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente em tempo hábil a 

Impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 54212 Nr: 2246-35.2017.811.0084

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lions Clube de Apiacás, Jose Roberto Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.[...]Por todo o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

DEFIRO o pedido de alvará pleiteado nos autos, porém desde que o autor 

apresente nos autos os Alvarás expedidos pela Polícia Civil e pela 

Prefeitura Municipal, bem como colacione relatório técnico da Vigilância 

Sanitária autorizando a realização do evento e a comprovação de que 

contratou seguranças privados para garantirem a integridade física do 

público, para autorizar a realização da festividade mencionada na petição 

inicial, devendo, todavia, ser observada rigorosamente a Portaria nº 

011/2009-DF deste Juízo, principalmente no que concerne à permanência 

de menores de 18 anos, desacompanhados dos pais, responsável legal 

ou pessoa maior por eles expressamente autorizados, bem como quanto à 

proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, nos 

termos dos Capítulos IV e VI, artigos 4º, 5º e 7º, respectivamente.Friso 

que compete aos organizadores do evento, bem como ao Conselho Tutelar 

desta Comarca de Apiacás/MT, fiscalizarem, em sua plenitude, o 

cumprimento do presente Alvará, e da Portaria 011/2009-DF, sob pena de 

cassação do referido alvará, sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções administrativas e penais.Apresentados os Alvarás citados, 

relatório técnico da Vigilância Sanitária autorizando a realização do evento 

e a comprovação da contratação de seguranças privados, expeça-se o 

competente Alvará Judicial, devendo também acompanhar cópia integral 

da Portaria nº 11/2009-DF.Comunique-se o Conselho Tutelar, com 

urgência.Oficie-se, com urgência, a Polícia Civil e a Polícia Militar de 

Apiacás/MT, para que tomem conhecimento do evento, bem como 

prestarem informações necessárias a seus organizadores e realizar a 

fiscalização das condições de segurança.SIRVA ESTA DECISÃO COMO 

CÓPIA DO ALVARÁ E OFÍCIO.Ciência ao Ministério Público.Após, 

arquive-se, com as cautelas de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 700 de 1095



Cumpra-se.Apiacás/MT, 18 de Dezembro de 2017.Bruno César Singulani 

FrançaJuiz Substituto."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 14214 Nr: 306-89.2004.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidilene Mamédio Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O MUNICÍPIO DE APIACÁS - CÂMARA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Tendo em vista o lapso transcorrido desde a última atualização dos 

cálculos, isto é 06/09/2106 conforme informação contida às fls. 148, 

INTIME-SE a parte exequente para que traga aos autos o débito atualizado, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Apó, CUMPRA a Secretaria da Vara a decisão de fls. 146, no que tange à 

expedição de ofícios requisitórios, na forma do art. 535, §3º do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32983 Nr: 586-89.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Alvaro Moro, Ivone da Cunha Santos Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Marilia Da Riva Sousa Pinto, Renate Anna Welmann Da Riva, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Ariosto da Riva 

Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin Wellmann da 

Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, Mônica Souza 

Pinto, Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder á intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, Nestes termos: "(....) Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIME-SE os requeridos para 

especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de quinze (15) dias, valendo o silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45368 Nr: 80-69.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Donizetti de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:OAB/MT 13.142

 Processo: 80-69.2013.811.0084

Código: 45368

Vistos em correição.

Trata-se de requerimento apresentado pela Defesa Técnica (fl.793/795), 

pugnando pela redesignação da sessão plenária, pois o profissional 

possui compromissos profissionais e pessoais, com passagem comprada 

para cidade Cuiabá.

Acolho o requerimento da Defesa e CANCELO a sessão agendada para o 

dia 13/12/2017 às 13h30min.

Diante do presente cancelamento, restam prejudicados os pedidos de 

dispensa apresentado pelos jurados Rafael Caceres Cruz e Antonia 

Aparecida Pigosso.

Redesigno a sessão plenária do Tribunal do Júri desta Comarca para o dia 

08 de fevereiro de 2018 às 10h30min, no plenário da Câmara Municipal de 

Apiacás/MT.

Expeça-se carta precatória para intimação da testemunha de acusação 

Sandro Lúcio Albertim, no endereço indicado às fls. 788.

Oficie-se a Câmara Municipal de Apiacás/MT, informando a data e horário 

agendado para o julgamento, para disponibilização de local adequado, 

caso a sessão não possa ser realizada no edifício do fórum local.

Providencie a Gestora Geral a organização do local.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se PESSOALMENTE e via DJE ao advogado do acusado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 25 de outubro de 2017.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 49211 Nr: 241-74.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKNEY GAIA CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16780/BA

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder á intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente em tempo hábil a 

Impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35253 Nr: 194-47.2009.811.0084

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Sales Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de João Joaquim Martins Polvora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito proposto por Beatriz Sales Parente, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte 

autora no pagamento de custas processuais e honorários que fixo em dez 

por cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015, que ficará com sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA pelo prazo do 

art. 98, § 3º do CNPC, eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça 

Gratuita.CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes o que dispõe a CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Apiacás/MT, 06/03/2017.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 45434 Nr: 150-86.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder à nomeação do advogado militante 

nesta Comarca Sr. Dionir Adriano Contreira, OAB/MT nº 22337/O, para 

patrocinar oas interesses da parte requerente, conforme determinação de 

fls. 42.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 45799 Nr: 518-95.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brandalise Empreendimentos Rurais Ltda, Juan Ricardo 

Brandalise

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Cordovez, José Roberto Cordovez, 

Rubens Maoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - 

OAB:17811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVEA MARIA MIGLIOLI - 

OAB:8365/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder à intimação da parte promovente< 

Nestes Termos: " Em preparação ao saneamento, especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

sua necessidade e pertinência."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49354 Nr: 277-19.2016.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R C DE SOUZA ME, Antônio Raimundo 

Carneiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Diante do teor de certidão de Ref. 13, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para manifestar interesse no feito, no prazo de 05 dias, 

fornecendo o endereço atualizado do executado, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Decorrido prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 51140 Nr: 118-42.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARION SILVEIRA, Gilmar Silveira, GILSON SILVEIRA, RUI 

ZILÁRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVEIRA, ENI SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS - 

OAB:34537

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 65, a realização da audiência de 

Conciliação, para data de 31 de janeiro de 2018, restou prejuducada, 

razão pela qual, DETERMINO a readequação da pauta e REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia, 07 DE FEVEREIRO DE 2018 ÀS 

13:30H.

 Oficie-se ao Juízo deprecado, comunicando os atos aqui designados, 

para a intimação pessoal dos requeridos para que compareçam à 

audiência de mediação e conciliação.

INTIMEM-SE os autores e seu advogado para comparecerem à audiência 

supra designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Apiacás, 17 de janeiro de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 54212 Nr: 2246-35.2017.811.0084

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lions Clube de Apiacás, Jose Roberto Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora não apresentou na peça inicial o Alvará 

expedido pela Prefeitura Municipal, documento necessário para o 

deferimento de Alvará de Festas, conforme se verifica no inc. IV, §1º, do 

art. 5º da Portaria nº 11/2009-DF. INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de dez (10) dias, EMENDAR a exordial, para juntar aos autos o respectivo 

Alvará da autoridade municipal competente.

Após, decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50345 Nr: 136-80.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74699 Nr: 1305-29.2017.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar David Bukvar, Celia Aldins Bukvar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT/ 

9945 A, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane C. Pitilin dos Santos 

- OAB:SP/ 217823

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA em que a avaliação dos bens imóveis já foi 

realizada e nada há sobre irresignação, dando-se sequência aos atos 

expropriatórios, razão pela qual defiro o pedido do credor/exequente 

quanto ao cadastramento do terceiro interessado e credor preferencial da 

imóvel - Banco John Deere -, intimando-o da deprecata e que se dará início 

aos atos de expropriação, assim como DETERMINO que intime o 

credor/exequente para que esclareça se deseja a adjudicação dos 

imóveis - NCPC, art. 876 e ss. -, ou a alienação - NCPC, art. 879 e ss. - por 

sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público 

credenciado perante o Poder Judiciário, devendo nesta hipótese a 

Secretaria da Vara Única, sem prévia conclusão, certificar quais os 

nomes destes, a fim de que as partes tenham ciência e indiquem para 

designação, fazendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de que 

isso ocorra por escolha do magistrado - NCPC, art. 883.
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Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14533 Nr: 594-10.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Rufo Junior - OAB:MT 

- 8251-B, José Anselmo da Costa Prado - OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca do ofício corej, ref. 4, informando os dados necessários para 

expedição de alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 53569 Nr: 923-75.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir dos Santos Oliveira, Claudomiro Brasoroto de 

Oliveira, Adriana Beatriz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca do ofício corej, ref. 4, informando os dados necessários para 

expedição de alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 74309 Nr: 1109-59.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:18158MT

 Intimação do requerido para que, ciente do inteiro teor do ofício 080/2018, 

compareça no ambulatório do Hospital Regional, no Município de 

Cáceres/MT, no dia 29/1/2018, bem como para que compareça em data 

anterior a informada, na Central de Regulação de Saúde do Município de 

Araputanga, a fim de validar o agendamento da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 75127 Nr: 1492-37.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMA, VAAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21121-O, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:MT - 18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca da certidão do senhor meirinho contida na missiva, ref. 12, 

requerendo, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26273 Nr: 2316-40.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças de Jesus Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 8 de 

fevereiro de 2018, às 17h – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, pessoalmente por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, caput e § 1º, art. 230 e 269, 

§ 3º – e da parte autora/requerente através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53942 Nr: 1300-46.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Cabral Soares, Sebastiao Heleno Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

dos RPVs expedidos e ainda para, querendo, requerem o que mais 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54756 Nr: 2151-85.2013.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVB, CCCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de ROGÉRIO VALADÃO BICALHO e CREISLANE 

CRISTINA CATTELANI VALADÃO - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e 

art. 226, § 6º, da CRFB/88.No que se refere à transação/acordo realizado, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 269, III, do 

CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.A mulher/esposa voltará/passará a usar o nome 

de solteira CREISLANE CRISTINA CATTELANI.Condeno a(s) parte(s) no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais pro rata cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Honorários advocatícios da forma pactuada com 

o patrono.Transitada em julgado expeça o competente mandado para 

averbação da sentença no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais 

e do divórcio à margem do assento de casamento.A seguir, por ter sido 

realizada a audiência de conciliação sem acordo entre as partes e 

apresentadas as manifestações em relação à PARTILHA DE BENS, 
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DETERMINO que as INTIME, na pessoa do(s) advogado(s) – caso 

existente(s) -, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

se pretendem a designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou o 

JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE.Transcorrido o prazo in albis ou 

esclarecidas as provas, volte-me concluso.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 59844 Nr: 263-13.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Batista Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, art. 373 – e, por 

não ser a hipótese de julgar antecipadamente o pedido – NCPC, art. 355, 

assim como diante da necessidade de produção de provas outras, 

DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida 

pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 8 de fevereiro de 

2018, às 14h – NCPC, art. 357, V.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 68477 Nr: 1160-07.2016.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diva Cristina Franci Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Guenda - OAB:OAB/SP 

101.856, Washington Faria Siqueira - OAB:MT1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca da certidão do senhor meirinho, ref. 22, requerendo, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 72916 Nr: 1060-44.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Thiago Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:MT/19102/O, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:MT 

14.495-B

 Para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao Advogado do 

recuperando – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B, sobre o cálculo de pena 

datado de 17/01/18, ref. 57.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73935 Nr: 912-07.2017.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleirirraigne Santos Chimenes, Wellinton de 

Lima Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT - 19732

 Visto e bem examinado.

AÇÃO PENAL – rito da Lei n. 11.343/06, art. 55 e ss. – em que o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia 

em desfavor de CLEIRIRRAIGNE SANTOS CHIMENES e WELLINTON DE 

LIMA RIBEIRO, como incurso na conduta descrita no art. 33, “caput” e art. 

35 “caput” da Lei n. 11.343/06, n/f do art. 69 do CP.

Narra a denúncia que consta no inquérito policial que em data e horário 

não precisados, mas certamente anteriores ao dia 21 de março de 2017, 

na cidade e comarca de Araputanga/MT, CLEIRIRRAIGNE SANTOS 

CHIMENES e WELLINTON DE LIMA RIBEIRO, com consciência e vontade, 

bem como com unidade de desígnios e cooperação de condutas, 

associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de 

tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Aduz a denúncia que, no dia 21 de março de 2017, por volta das 

17h35min, na residência situada na Washington Luiz, s/n., Bairro Jardim 

dos Ipês, Araputanga/MT, CLEIRIRRAIGNE SANTOS CHIMENES e 

WELLINTON DE LIMA RIBEIRO guardavam, tinham em depósito, entregavam 

a consumo e vendiam, substância entorpecente consistente em 7 (sete) 

“trouxinhas”, contendo Cannabis Sativa L. (maconha), substância 

causadora de dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em 

desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme ficou 

constatado através de laudo.

Relata que segundo se apurou, os denunciados são conviventes e há 

tempos passaram a dedicar-se ao comércio espúrio de drogas, fato que 

levou a Polícia Civil de Araputanga-MT a requerer mandado de busca e 

apreensão na residência do casal, o qual foi deferido e assim, no dia 21 

de março de 2017, os policiais civis se deslocaram até o imóvel 

pertencente aos denunciados para fins de cumprimento da determinação 

judicial, sendo que lograram encontrar apenas CLEIRIRRAIGNE SANTOS 

CHIMENES, a qual informou que seu marido estava viajando.

Por fim relata que ao efetuaram a busca na residência, os policiais 

lograram apreender as 7 (sete) porções de maconha em meio as roupas 

do casal, que estavam dentro do guarda-roupa que fica no quarto dos 

denunciados.

No dia 14 de fevereiro de 2017 foi determinada a notificação dos réus, 

sendo expedida carta precatória para a Comarca de Cáceres-MT, 

oportunidade em que foi citada a corré CLEIRIRRAIGNE SANTOS 

CHIMENES, contudo o réu WELLINTON DE LIMA RIBEIRO, não foi 

localizado, tendo em vista residir em Tangará da Serra-MT.

A defesa da corré CLEIRIRRAIGNE SANTOS CHIMENES, apresentou 

defesa preliminar no dia 9 de maio de 2017, sendo que no dia 31 de maio a 

defesa do réu WELLINTON DE LIMA RIBEIRO, informou seu endereço 

nesta cidade, oportunidade em que foi determinada sua notificação no 

endereço informado, contudo o réu apresentou novo endereço na cidade 

de Naviraí-MS.

O réu WELLINTON DE LIMA RIBEIRO não foi localizado e na ocasião foi 

expedido mandado de prisão em seu desfavor e revogada a prisão do 

corré CLEIRIRRAIGNE SANTOS CHIMENES.

Defesa prévia de WELLINTON DE LIMA RIBEIRO foi apresentada no dia 29 

de setembro de 2017, denúncia foi recebida em 3 de outubro e 

determinado a citação/intimação das partes.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, fora designada audiência 

de instrução para a produção de prova oral, quando fora inquirida 

Valdemir Lacerda da Silva Campos, Ademir Rodrigues e Maria Helena de 

Lima e interrogando, em seguida, os réus Cleirirraigne Santos Chimenes e 

Wellinton de Lima Ribeiro.

A fase instrutória foi encerrada e as partes apresentaram as alegações 

finais, pugnando à representante do Ministério Público por condenar 

CLEIRIRRAIGNE SANTOS CHIMENES e WELLINTON DE LIMA RIBEIRO nas 

disposições e sanções dos artigos 33 caput e 35, caput, da Lei n. 

11.343/2006, n/f do art. 69, caput, do CP e o Advogado pugnou pela 

absolvição dos réus com base no art. 386, V do CPP, por ausência de 

provas ou que sejam absolvidos nos termos do art. 386, VII do CPP, diante 

da insuficiência de provas para condenação e no caso de condenação no 

art. 33 da Lei 11.343/06, seja fixada a pena no mínimo legal, por serem os 

acusados primários e de bons antecedentes, com a redução da causa de 

diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 aplicada no máximo 

legal, afastando, ainda, o regime integralmente fechado para cumprimento 

da pena, substituindo a pena privativa de liberdade em restritivas de 

direito.

O laudo de análise preliminar de drogas e laudo pericial n. 

400.2.04.2017.003974-01 foram juntados e apontou resultado positivo 

para Cannabis Sativa (Maconha).

 É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 
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como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

O(a) representante do Ministério Público objetiva a condenação da parte 

adversa e a(s) defesa(s) técnica(s) da parte ré não apresentara(m) 

questões prejudiciais que pendam de apreciação, assim como não verifico 

a existência de causas extintivas da punibilidade ou algo que obste o 

prosseguimento da análise dos fatos ou possa ser reconhecido de ofício e 

encerrar nessa fase.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito.

A Lei n. 11.343/06, em seu art. 33, caput, dispõe que “Importar, exportar, 

remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 

oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 

prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa” e, 

portanto, a materialidade do crime previsto nesse tipo penal, em relação 

aos corréus CLEIRIRRAIGNE SANTOS CHIMENES e WELLINTON DE LIMA 

RIBEIRO, que concorreram para a prática do crime de tráfico de 

droga/entorpecente, ao terem em depósito e trazerem consigo, ficou 

demonstrada por auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, 

auto de arrecadação de busca e apreensão domiciliar, relatórios policiais, 

termo de exibição e apreensão do material entorpecente/droga proscrita 

no país, bem como laudo preliminar e definitivo que apontou a quantia de 7 

(sete) “trouxinhas”, contendo Cannabis Sativa L. (maconha), substância 

causadora de dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em 

desacordo com a determinação legal e regulamentar, cujos testes a que 

submetido apresentou resultado positivo para maconha, substância 

entorpecente proscrita.

A autoria dos corréus CLEIRIRRAIGNE SANTOS CHIMENES e WELLINTON 

DE LIMA RIBEIRO igualmente está presente e decorre das diversas provas 

constante nos autos do processo entre as quais a dos relatos produzidos 

na fase inquisitorial e da prova oral produzida em juízo, pois do Auto de 

Prisão Flagrante consta que há prova da existência dos crimes e indícios 

suficientes de autoria em desfavor dos acusados, consta que o laudo de 

análise preliminar de drogas e laudo pericial n. 400.2.04.2017.003974-01 

juntados com resultado positivo para Cannabis Sativa (Maconha) e, em 

cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar realizado na 

rua Washington Luiz, s/n., bairro Jardim dos Ypês, Araputanga-MT, onde a 

presa CLEIRIRRAIGNE CAMPOS CHIMENES reside com o companheiro 

Wellinton de Lima Ribeiro, fora localizado em depósito/guardado, dentro de 

uma caixa de papelão no armário do quarto do casal, 7 (sete) porções de 

substância entorpecente análoga à cocaína, assim como em seu interior, 

aparelhos de som de carro, celulares, 1 (uma) nota de R$. 10,00 (dez 

reais), 1 (uma) bateria de carro, entre outros.

A medida cautelar incidental de busca e apreensão domiciliar originou em 

diversas ligações e denúncias recebidas pela Polícia Judiciária Civil local 

no sentido de que o casal praticavam, o crime de tráfico de entorpecentes, 

o que foi confirmado com um acompanhamento investigativo na referida 

residência que constatou a movimentação de alguns usuários de drogas 

entrando e saindo da residência, sendo a droga localizada no meio das 

roupas pertencentes ao casal.

Ademais, há um relatório no sentido de que a acusada age em concurso 

com o companheiro no tráfico de drogas, substituindo-o na 

venda/alienação da droga que ele está ausente, inclusive tendo os 

investigadores da Polícia Judiciária Civil local informado que já a 

viram/observaram sentada na esquina da residência no período noturno, 

em diversos horários e sempre com o aparelho celular nas mãos, sempre 

em atitude suspeita e cujas abordagens e revista pessoal não ocorreram 

por falta de uma policial feminina, sendo insuficientes as negativas da 

acusada durante o seu interrogatório.

Com relação ao réu WELLINTON DE LIMA RIBEIRO, além da expedição do 

mandado de busca, foi decretada sua prisão preventiva pois foi tentada 

sua notificação em 3 (três) endereços e não foi possível, o que justificou o 

decreto de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, porque 

conveniente à instrução criminal, paralisada pelas esquivas do autor do 

fato, assim como assegurar a aplicação da lei penal, porque se oculta e 

muda constantemente de endereço sem sequer colaborar com o 

processamento.

O Investigador de Polícia Ademir Rodrigues em juízo afirmou que diante de 

denúncias recebidas de que a residência de Wellinton estaria sendo ponto 

de vendas e comercialização de drogas, começaram uma investigação, e 

na ocasião fizeram campanas e diante de vários levantamentos, 

observaram que vários usuários de drogas entrava e saía da residência 

do casal e que a esposa de Wellinton, CLEIRIRRAIGNE CAMPOS CHIMENES 

fica na esquina da casa sempre com celular na mão e observando os 

usuários de drogas.

Diante das investigações preliminares, que durou em média 3 (três) 

meses, fizeram relatórios policiais e encaminhou-os à Autoridade Policial, 

que solicitou o pedido de busca domiciliar, oportunidade em que foram 

encontrados os entorpecentes em um guarda roupas, em meio às roupas 

do casal, dentro de uma caixa de remédios.

Ademir afirmou ainda que durante a investigação percebeu que o casal 

residiam na mesma casa, sendo essa muito frequentada por usuários e 

que na época não percebeu se ambos tinham trabalho lícito.

Afirmou ainda que no momento da busca domiciliar, Wellinton não estava 

na residência e quando foi encontrado o entorpecente, questionou a corré 

Cleirirraigne de quem pertencia e ela disse que não sabia e que não tinha 

contato com aquilo, inclusive afirmou que não sabia se era de Wellinton.

Por fim afirmou que depois da prisão da corré Cleirirraigne foi expedido 

mandado de prisão em desfavor de Wellinton, e que na primeira tentativa 

de cumpri-lo não foi possível, tendo em vista Wellinton ter foragido.

Da mesma forma foi a oitiva do Investigador de Polícia VALDEMIR 

LACERDA DA SILVA RAMOS, que ao ser ouvido em juízo relatou que 

Wellinton estava sendo investigado junto com sua esposa, por tráfico de 

entorpecentes e a partir daí foi elaborado relatórios e pedido busca 

domiciliar, e que no dia do cumprimento do mandado Wellinton não estava 

na residência, sendo presa em flagrante a corré CLEIRIRRAIGNE CAMPOS 

CHIMENES.

Ainda afirmou que no final de 2016 começou a surgir o nome de Wellinton 

com o envolvimento de drogas, e que receberam denúncias de que na 

residência dele funcionava uma “boca de fumo” e que diante dessa 

informação deram início a investigação e que sempre viam a esposa de 

Wellinton com seu celular na esquina da residência, observando o 

movimento.

No decorrer das investigações puderam observar que o corréu 

Cleirirraigne, conforme dito na denúncia recebida, ficava em frente a 

residência com o celular e que as pessoas passavam e pegava a droga 

com ela.

O Investigador Valdemir afirmou que foi encontrado o entorpecente dentro 

do guarda roupas no quarto do casal, já armazenadas para venda, tipo 

trouxinhas, e que quando Wellinton soube da prisão da esposa, fugiu.

A genitora do réu Wellinton, MARIA HELENA DE LIMA, ouvida em juízo 

afirmou que no dia da busca os policiais revistaram a casa e acharam o 

entorpecente no guarda roupas do casal e que ela não tinha conhecimento 

de que eles vendiam drogas no local, e que a casa era sempre 

frequentava por amigos dele, e que não sabe o que conversavam, 

afirmando ainda que a corré Cleirirraigne sempre ficava sentada em frente 

a residência.

 Apesar de no momento da busca a corré CLEIRIRRAIGNE SANTOS 

CHIMENES ter afirmado que não sabia da existência do entorpecente, em 

juízo afirmou que sabia que o entorpecente estava na casa, e que 

pertencia a Wellinton, porque ele sempre chegava em casa, e usava o 

entorpecente, e que ela percebia quando ele usava, no entanto Wellinton 

não dava muito satisfação do que fazia.

Afirmando que sabia que ele tinha feito uso do entorpecente porque ele 

ficava diferente e ela percebia, e que inclusive havia dito para ele deixar, 

mas parou de falar porque não adiantava, disse ainda que não conhecia 

as pessoas que frequentava sua residência, e que Wellinton dizia que 

eram amigos dele.

A corré Cleirirraigne afirmou que as pessoas que frequentava sua 

residência iam lá, conversava e saia, e que as conversas eram rápidas, 

pois chegava e já saia.

O réu WELLINTON DE LIMA RIBEIRO, em juízo afirmou ser usuário de 

drogas e que o entorpecente encontrado em sua residência ele havia 

comprado para uso e que tinha deixado um pouco e levado outra parte 

para o emprego dele, porque la não pode entrar drogas.

Disse ainda que deixou o entorpecente na sua residência porque achou 

que voltaria rápido, no entanto não voltou, e que usa entorpecentes e que 

encontra para comprar em todo lugar e que paga o valor de R$ 20,00 

(vinte) R$ 30,00 (trinta) reais.
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Ao ser questionado com que trabalhava, declarou que trabalhava como 

servente de pedreiro, e que ora trabalhava, ora não, e que tinha 

condições de comprar o entorpecente.

Com relação as pessoas que frequentava sua residência, ele afirmou que 

são seus amigos e que eles não tinham horário para ir até la e que 

tomavam tererê juntos e conversavam e que os encontros entre eles se 

realizava na sua casa, a tarde, a noite, qualquer dia da semana, e que não 

era só sábado e domingo.

E que entre as pessoas que frequentava sua residência, umas são 

usuárias outras não, e que o uso de entorpecentes não prejudica ele 

trabalhar.

Ao ser questionado pela representante do Ministério Público se é fácil 

comprar drogas aqui na cidade, como ele havia dito, porque ele comprou 

bastante para usar, porque fez um estoque de drogas, o réu não soube 

responder.

O Enunciado Orientativo n. 3, aprovado na sessão de julgamento do dia 

2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de 

Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. 

n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconiza que: “A condição de usuário de 

drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no 

art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”.

Há a presença de 2 (dois) agentes, o nexo de causalidade material entre 

as condutas realizadas e o resultado obtido e, em que pese entendimento 

no sentido de não haver necessidade de ajuste prévio entre os agentes, 

mas sim a vontade de obtenção do resultado (vínculo de natureza 

psicológica), o que verifico presente porque existente a vontade de 

obtenção do mesmo resultado, uma vez que apreendido 

depositado/guardado dentro do quarto no guarda roupas do casal, 7 

(sete) porções de substância entorpecente análoga à cocaína, assim 

como em seu interior aparelho de som de carro, celulares, 1 (uma) nota de 

R$. 10,00 (dez reais).

Consequentemente, verifico que os réus tinham em depósito os 

entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar, fazendo-o em unidade de desígnios, não sendo possível 

acreditar na “história” contada pelo réu Wellinton ser usuário de 

entorpecente, informação essa dissociada dos demais elementos de 

prova, pois estava sendo objeto de acompanhamento e investigação por 

policiais, junto com sua esposa.

 No que tange à causa de diminuição da decorrente do tráfico privilegiado, 

diante do fato do reconhecimento da associação para a prática do tráfico 

de drogas obstar o seu reconhecimento, deixo para análise após decidir o 

mérito do crime denunciado em concurso material.

Em relação ao crime de associação para a prática do tráfico de drogas, 

prevê o tipo legal a necessidade de “Associarem-se duas ou mais 

pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos 

crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - 

reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 

1.200 (mil e duzentos) dias-multa” e na hipótese não há conclusão diversa 

a não ser reconhecer a falta de prova suficiente no sentido de que os 

réus CLEIRIRRAIGNE SANTOS CHIMENES e WELLINGTON DE LIMA 

RIBEIRO se associaram entre si para o fim de praticarem os crimes 

previstos na Lei n. 11.343/06, especificamente o disposto no caput do art. 

33 da Lei n. 11.343/06, mormente porque a configuração do crime de 

associação para o tráfico exige a prática, reiterada ou não, de condutas 

que visem facilitar a consumação dos crimes descritos nos arts. 33, caput 

e § 1º, e 34 da Lei 11.343/2006, sendo necessário que fique demonstrado 

o ânimo associativo, um ajuste prévio referente à formação de vínculo 

permanente e estável, o que não conseguiu se desincumbir a acusação.

Se a prova colacionada aos autos não demonstra o vínculo associativo, 

de forma estável e permanente, dos réus para a atividade criminosa, deve 

ser reconhecida a absolvição pela prática do crime de associação para o 

tráfico previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343 /06.

O fato é que não tenho elementos outros que demonstrem a organização 

necessário para o reconhecimento desse ilícito penal, sendo insuficiente 

as informações prestadas sobre o envolvimento específico de cada um 

dos réus em associação.

A prova não é suficiente para demonstrar a associação para o tráfico de 

drogas que foi imputada aos denunciados. Consequentemente, as 

circunstâncias demonstram, tão somente, que eles agiram na forma do art. 

29, caput, do CP.

O Enunciado Orientativo n. 5, aprovado na sessão de julgamento do dia 

2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de 

Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. 

n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconiza que: “Para a configuração do 

crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação 

inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo 

prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

É de ser proferida decisão de absolvição dos réus, por ausência de 

provas do cometimento do crime da Lei n. 11.343/06 – art. 35, “caput”, 

aplicável à espécie o princípio in dúbio pro reo.

A culpabilidade decorre da imputabilidade penal, porque não se enquadra 

nas hipóteses contrárias – CP, arts. 26 a 28 -, da potencial consciência da 

ilicitude verificada e da exigibilidade de conduta diversa que se esperava 

do réu.

Ausentes circunstâncias agravantes, contudo reconheço a atenuante em 

desfavor da corré CLEIRIRRAIGNE SANTOS CHIMENES, pois era menor de 

21 (vinte e um), na data do fato, fazendo portanto jus à atenuante prevista 

no art. 65, I, do CP, que deverá ser levada em conta na aplicação da pena 

– CPP, art. 387, II.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º Lei n. 

11.343/2006, a qual devo levar em consideração no momento da aplicação 

da pena, uma vez que os réus são primários, de bons antecedentes, e 

não se dedicam às atividades criminosas nem integrem organização 

criminosa, contudo ausente causas de aumento de pena.

O Enunciado Orientativo n. 30, aprovado na sessão de julgamento do dia 

2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de 

Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. 

n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconiza que: “A quantidade e a forma de 

acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de 

apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes 

são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, 

de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no 

art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”.

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em 

desfavor da parte ré CLEIRIRRAIGNE SANTOS CHIMENES, brasileira, 

solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n. 2620192, inscrito no 

CPF/MF n. 055.876.551-30, nascida no dia 1/6/1998, natural de 

Araputanga-MT, filha de Claudinei Campos Chimenes e Cleonilda Grujel dos 

Santos, com endereço indicado como sendo na rua Avenida Marechal 

Rondon, n. 249, bairro Santo Antonio em Araputanga-MT, e WELLINTON 

DE LIMA RIBEIRO, vulgo “Nene”, brasileiro, convivente, lavrador, portador 

da Cédula de Identidade n. 2.294.852-0, e Inscrito no CPF/MF n. 

046.661.701-11, nascido aos 3/12/1991, natural de Araputanga-MT, filho 

de Esmael Alves Ribeiro e Maria Helena de Lima, com endereço indicado 

sendo Rua Washington Luiz, em frente a Igreja Palavra de Cristo, Jardim 

dos Ipês, em Araputanga-MT para CONDENAR apenas pela prática do(s) 

crime(s) descrito na Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, contudo 

ABSOLVÊ-LOS em relação ao crime descrito na Lei n. 11.343/06, art. 35, 

caput, fazendo-o em decorrência da falta de provas – CPP, art. 386, VII, 

incluído pela Lei n. 11.690, de 2008.

 Passo à individualização/fixação da(s) pena(s), fazendo-a de acordo com 

as conclusões suso – CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja 

“pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; 

em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e 

agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento” - CP, art. 

68.

Ademais, porque trato de crimes relacionados à Lei n. 11.343/06, nos 

termos do art. 42, “ O juiz, na fixação das penas, considerará, com 

preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e 

a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta 

social do agente”.

Em relação a corré CLEIRIRRAIGNE SANTOS CHIMENES, a PENA-BASE do 

crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com previsão em 

abstrato de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) 

a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, atendendo aos critérios do CP, art. 

59 - à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 

do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem 

como ao comportamento da vítima – não há elementos para majorar a pena 

porque todos já afetos ao tipo, e considerando com preponderância a 

natureza e a quantidade da substância ou produto apreendido – Lei n. 
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11.343/06, art. 42, no caso a quantia 7 (sete) “trouxinhas”, contendo 

Cannabis Sativa L. (maconha) –, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de 

reclusão.

Ausente causa agravante, contudo presente a atenuante da menoridade – 

CP, art. 65, I -, porém deixo de aplicá-la, tendo em vista a pena base já ser 

fixada no mínimo legal, em conformidade com o Enunciado n. 231 da 

Súmula do STJ, encontrando a pena em formação de 5 (cinco) anos de 

reclusão.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º Lei n. 

11.343/2006, pois primária, de bons antecedentes, e nada comprovou que 

dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, diante da 

possibilidade de reduzir de 1/6 (um sexto) – 10 (dez) meses – até a 2/3 

(dois terços) – 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, diminuo a pena em 3 

(três) anos e 4 (quatro) meses e fixo essa FINAL em 1 (um) ano e 8 (oito) 

meses, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, 

bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e 

quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica 

da parte ré, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa no valor 

de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, 

aproximadamente R$. 15.616,66 (quinze mil seiscentos e dezesseis reais 

e sessenta e seis centavos) - CP, art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ e 

Lei n. 11.343/06, art. 43 -, valor o qual deverá ser atualizado quando da 

execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada 

em julgada a sentença – CP, art. 50.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 

59, III - é o ABERTO, porque condenado não reincidente, e a pena inferior 

a 4 (quatro) anos - CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto 

no CPP, art. 387, § 2º, porque o tempo que permanece preso, não altera 

de forma significativa no cômputo para fins de determinação do regime 

inicial de pena privativa de liberdade de forma diversa desse regime já 

fixado.

Presente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque 

aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos; não tendo sido 

o crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; não sendo o 

réu reincidente em crime doloso; sendo as circunstâncias judiciais 

favoráveis; SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas 

restritivas de direito (art. 44, § 2°, do CP), da seguinte forma: a) uma pena 

de prestação de serviços à comunidade a ser cumprida junto à instituição 

indicada pelo Juízo das Execuções Penais. As tarefas serão cumpridas à 

razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, as quais poderão 

ser cumpridas em tempo não inferior à metade da pena privativa aplicada - 

artigo 46 do CP; b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a 

uma entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo 

Juízo das Execuções Penais - artigo 45, § 1º, do CP.

Em relação ao réu WELLINTON DE LIMA RIBEIRO a PENA-BASE do crime 

previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com previsão em 

abstrato de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) 

a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, atendendo aos critérios do CP, art. 

59 - à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 

do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem 

como ao comportamento da vítima – não há elementos para majorar a pena 

porque todos já afetos ao tipo, e considerando com preponderância a 

natureza e a quantidade da substância ou produto apreendido – Lei n. 

11.343/06, art. 42, no caso a quantia de 7 (sete) “trouxinhas”, contendo 

Cannabis Sativa L. (maconha) –, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de 

reclusão.

Ausente causas atenuantes e agravantes, encontrando a pena em 

formação de 5 (cinco) anos de reclusão.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º Lei n. 

11.343/2006, pois primária, de bons antecedentes, e nada comprovou que 

dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, diante da 

possibilidade de reduzir de 1/6 (um sexto) – 10 (dez) meses – até a 2/3 

(dois terços) – 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, diminuo a pena em 3 

(três) anos e 4 (quatro) meses e fixo essa FINAL em 1 (um) ano e 8 (oito) 

meses, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, 

bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e 

quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica 

da parte ré, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa no valor 

de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, 

aproximadamente R$. 15.616,66 (quinze mil seiscentos e dezesseis reais 

e sessenta e seis centavos) - CP, art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ e 

Lei n. 11.343/06, art. 43 -, valor o qual deverá ser atualizado quando da 

execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada 

em julgada a sentença – CP, art. 50.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 

59, III - é o ABERTO, porque condenado não reincidente, e a pena inferior 

a 4 (quatro) anos - CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto 

no CPP, art. 387, § 2º, porque o tempo que permanece preso, não altera 

de forma significativa no cômputo para fins de determinação do regime 

inicial de pena privativa de liberdade de forma diversa desse regime já 

fixado.

Presente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque 

aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos; não tendo sido 

o crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; não sendo o 

réu reincidente em crime doloso; sendo as circunstâncias judiciais 

favoráveis; SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas 

restritivas de direito (art. 44, § 2°, do CP), da seguinte forma: a) uma pena 

de prestação de serviços à comunidade a ser cumprida junto à instituição 

indicada pelo Juízo das Execuções Penais. As tarefas serão cumpridas à 

razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, as quais poderão 

ser cumpridas em tempo não inferior à metade da pena privativa aplicada - 

artigo 46 do CP; b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a 

uma entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo 

Juízo das Execuções Penais - artigo 45, § 1º, do CP.

Os réus poderá(ão) recorrer em liberdade, porque condenados a cumprir 

pena no regime ABERTO, assim como ausentes os requisitos da prisão 

cautelar/preventiva – CPP, art. 387, § 1º; CNGC, art. 1.419 -, razão pela 

qual DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO 

em favor do réu WELLINTON DE LIMA RIBEIRO, vulgo “Nene”, brasileiro, 

convivente, lavrador, portador da Cédula de Identidade n. 2.294.852-0, e 

Inscrito no CPF/MF n. 046.661.701-11, nascido aos 3/12/1991, natural de 

Araputanga-MT, filho de Esmael Alves Ribeiro e Maria Helena de Lima, com 

endereço indicado sendo Rua Washington Luiz, em frente a Igreja Palavra 

de Cristo, Jardim dos Ipês, em Araputanga-MT, libertando-o da Cadeia 

Pública, se por outro motivo não estiver preso.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura em favor da corré 

CLEIRIRRAIGNE SANTOS CHIMENES, pois já foi colocada em liberdade, 

cujas medidas cautelares diversas da prisão outrora fixadas REVOGO, 

assim como DETERMINO a retirada das tornozeleiras 

eletrônicas/monitoramentos, devendo ser oficiado ao Diretor do 

Estabelecimento Prisional local.

 Condeno os réus/vencidos CLEIRIRRAIGNE SANTOS CHIMENES e 

WELLINGTON DE LIMA RIBEIRO no pagamento das custas, taxas, 

emolumentos e despesas processuais – CPP, art. 804 -, uma vez que 

eventual pedido de isenção/suspensão/inexigibilidade será analisado na 

fase de execução pelo juiz competente, ficando obrigado a pagá-las, 

desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Encaminhe as drogas apreendidas para destruição, nos termos do artigo 

72 da Lei n. 11.343/06.

Ausente pedido expresso ou manifestação sobre isso no curso do 

processamento, assim com porque incabível na hipótese, deixo de fixar o 

valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pela parte ofendida/vítima – CPP, art. 

387, IV.

Como efeitos da condenação – CP, arts. 91 e 92 -, assim como pela 

necessidade de, ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidir sobre o 

perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou 

declarado indisponível – Lei n. 11.343/06, art. 63 -, uma vez que os réus 

não obtiveram êxito em provar que a quantia de R$. 10.00 (dez reais) 

encontrada na busca e apreensão domiciliar foram adquiridos de forma 

lícita, bem como em decorrência do uso daquele para a prática do crime de 

tráfico de drogas, DECRETO sua perda em favor da União, ressalvando o 

direito de lesado ou do terceiro de boa-fé.

O dinheiro deverá ser revertido diretamente ao FUNAD (art. 63, §1º da Lei 

11.343/06).

Cientifique o(a) representante do Ministério Público – CPP, art. 390 -, em 

havendo, intime o querelante ou o assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a 

intimação da parte ré e a defesa técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e 

§§; CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 1.692 e ss..

Advirto que no “ato de intimação pessoal do réu, ser-lhe-à indagado se 
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deseja recorrer da sentença. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de 

justiça ou o gestor(a) reduzirá a termo a sua manifestação, 

independentemente do defensor ou advogado, de acordo com o art. 578 e 

parágrafos, do CPP” , assim como que cabe “à secretaria do Juízo, no 

momento da expedição do mandado de intimação da sentença, expedir 

também termo de apelação, com espaço reservado para o réu assinalar a 

intenção de recorrer da sentença condenatória” - CNGC, art. 1.421, caput 

e parágrafo único –, cujo documento deverá seguir o modelo disponível no 

sistema informatizado de acompanhamento processual – CNGC, art. 1.692, 

§ 4º.

Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado separadamente 

para o Ministério Público, ao assistente da acusação, ao defensor e ao réu 

– CNGC, art. 1.422 e art. 1.693 -, DETERMINO que expeça a Guia de 

Execução Definitiva e faça as comunicações – CNGC, art. 1.453 e ss. -, 

entre as quais ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação Criminal 

do Estado e correspondente no âmbito federal, à Delegacia de Polícia de 

onde proveio o procedimento inquisitorial e ao TRE-MT, até o dia 15 

(quinze) de cada mês, este via Sistema INFODIP, para os fins da CRFB/88, 

art. 15, III – CNGC, art. 1.455 -, assim como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

Ademais, quando da elaboração do cálculo de pena dos réus, deverá ser 

consignado como detração o período em que permaneceram 

presos/segregados, no caso da corré CLEIRIRRAIGNE SANTOS CHIMENES 

ocorreu no período de 21/3/2017 à 1/8/2017, e o do réu WELLINGTON DE 

LIMA RIBEIRO, desde o dia 21 de setembro de 2017 até a data em que 

liberto.

Atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado – CNGC, art. 1.697 -, ARQUIVE.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76935 Nr: 2457-15.2017.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomas de Aquino Silveira Boaventura, Yvone Inez Ricci 

Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Tapias Tetilla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tomas de Aquino Silveira Boa 

Ventura - OAB:MT / 3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA em que foi comunicado o registro da 

penhora, razão pela qual DETERMINO que dê ciência às partes e, nada 

requerido em prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias ou algo 

pendente de cumprimento, devolva à origem com as homenagens, 

cautelas e baixas.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12158 Nr: 342-41.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdJS, MdJSS, MdJS, SdJS, SdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação - CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12235 Nr: 359-77.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B, Silvio Araujo Pereira - OAB:MT / 16162-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca do ofício corej, ref. 4, informando os dados necessários para 

expedição de alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13124 Nr: 1111-49.2005.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demas Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Regina Célia Sabioni Lourimier - 

OAB:MT/ 9.087, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO PENAL - Tribunal do Júri -, 

ajuizada em desfavor do acusado DEMAS RIBEIRO DE SOUZA, com 

Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Juri designada para o dia 18 de 

dezembro de 2017.Verifico que a testemunha Shiguemitu Sato informou a 

impossibilidade de estar presente na data agendada, alegando em síntese 

que no dia em que está designado a Sessão para Julgamento pelo Tribunal 

do Juri, estará no Estado de São Paulo realizando exames médicos.Os 

autos foram remetidos a Defesa do acusado, que insistiu na oitiva da 

testemunha requerendo a redesignação de nova data.O Ministério Público 

pugnou pelo deferimento do pedido.É o relato do necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas.Diante da impossibilidade 

da realização da Sessão para Julgamento pelo Tribunal do Juri e havendo 

concordância das partes, DESIGNO o dia 9 de fevereiro de 2018, às 8h, 

para que seja realizada a Sessão de Julgamento.DETERMINO que intime 

o(s) réu(s), para que compareça na data designada, seu(s) 

Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) testemunha(s) arrolada(s), 

expedindo carta precatória em caso de eventuais residentes em outras 

Comarcas, a qual deverá ser instruída com as peças necessárias – CPP, 

art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..Igualmente, intime/comunique o(a) 

representante do Ministério Público e, se for o caso, o(s) querelante(s) e 

o(s) assistente(s).Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13733 Nr: 1503-86.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REdO, RCdS, MdOC, JCdO, MCdSP, MCdO, JCC, IEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca do ofício corej, ref. 3, informando os dados necessários para 

expedição de alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 17144 Nr: 517-64.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca do ofício corej, ref. 5, informando os dados necessários para 

expedição de alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 20610 Nr: 1613-80.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26466 Nr: 2508-70.2010.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WdSa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669

 Isso posto, DEFIRO A GUARDA DEFINITIVA da menor M. G. D. S. R., a 

requerente WELLIDA DA SILVA ALVES, em consequência, RESOLVO O 

MÉRITO, JULGO PROCEDENTE os pedidos, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

– nos termos do art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I.Condeno a parte 

requerida/sucumbente no pagamento das taxas, custas e despesas 

processuais, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência em favor de fundo da Defensoria Pública, 

nos termos de precedentes do E. Tribunal de Justiça local, in 

verbis:“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSOS 

DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – EC Nº. 80/14 – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Após a Emenda Constitucional nº. 80 de 

04 de junho de 2014, não são mais devidos honorários advocatícios à 

Defensoria Pública, uma vez que foi conferida a esta instituição as 

prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. 2. Decisão 

monocrática mantida. (Ag 12587/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no 

DJE 09/03/2016)”. (TJ-MT - AGV: 00125871820168110000 12587/2016, 

Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 

02/03/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

09/03/2016)“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA 

-CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – 

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 - 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração 

é cabível tão-somente da decisão que apresentar obscuridade, 

contradição, omissão e/ou inexatidões materiais. Ausentes quaisquer 

dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento dos aclaratórios é de 

rigor. 2. Após a Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, não 

são mais devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, uma vez 

que foi conferida a esta instituição as prerrogativas da Magistratura e do 

Ministério Público.” (TJ-MT, ED 39916/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 26842 Nr: 293-87.2011.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzi Teixeira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca do ofício corej, ref. 4, informando os dados necessários para 

expedição de alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96260 Nr: 3750-20.2017.811.0038

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juliano Will, Welita de Souza Bezerra Will

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Perez Gonçalves Alvarez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Aparecido Martins 

Ferreira - OAB:MT/ 21095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DETERMINO a intimação da parte para que comprove efetivamente a 

insuficiência de recursos para pagar as custas, taxas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família – CPP, art. 806 e NCPC, art. 99, § 2º c/c art. 98, caput.Transcorrido 

o prazo de 15 (quinze) dias in albis, volte-me para decidir em 

prosseguimento.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96344 Nr: 3785-77.2017.811.0038

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Paulo Horacio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Perez Gonçalves Alvarez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Aparecido Martins 

Ferreira - OAB:MT/ 21095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DETERMINO a intimação da parte para que comprove efetivamente a 

insuficiência de recursos para pagar as custas, taxas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família – CPP, art. 806 e NCPC, art. 99, § 2º c/c art. 98, caput.Transcorrido 

o prazo de 15 (quinze) dias in albis, volte-me para decidir em 

prosseguimento.Cumpra.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010062-07.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NAVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS OAB - MT0019540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010062-07.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: SERGIO NAVES DE ALMEIDA 

EXECUTADO: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA, DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 
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MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SPRINGER CARRIER LTDA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes as em epígrafe, em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 8.200,04 (oito mil e duzentos reais e quatro 

centavos) -, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017 - 15:04:25. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010062-07.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NAVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS OAB - MT0019540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010062-07.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: SERGIO NAVES DE ALMEIDA 

EXECUTADO: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA, DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SPRINGER CARRIER LTDA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes as em epígrafe, em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 8.200,04 (oito mil e duzentos reais e quatro 

centavos) -, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 19 de dezembro de 2017 - 15:04:25. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-20.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010033-20.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R. S. DOS SANTOS - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da lide foi afetado pelo 

STJ e há determinação de suspensão da tramitação de todos os 

processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas (TUSD/TUST) 

da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem no território 

nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O Superior 

Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de Divergência 

em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO e n. 

1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de dados do STJ como 

Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. Isso 

posto, considerando que há no processo alguma dessas questões, 

DETERMINO o cumprimento e suspensão do processamento até que o STJ 

decida. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de dezembro de 

2017 - 15:59:24. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-52.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WATHER GRASSIOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010059-52.2016.8.11.0038 REQUERENTE: WATHER GRASSIOTE 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito 

da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo 

devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos autos e 

decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como DETERMINO 

que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do credor para 

requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 2 de 

janeiro de 2018 - 07:54:58. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-52.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WATHER GRASSIOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010059-52.2016.8.11.0038 REQUERENTE: WATHER GRASSIOTE 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito 

da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo 

devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos autos e 

decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como DETERMINO 

que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do credor para 

requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 2 de 

janeiro de 2018 - 07:54:58. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010273-43.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010273-43.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes VICENTE DA SILVA e BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 6.207,43 (seis mil e duzentos e sete reais e 

quarenta e três centavos) -, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 
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número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 2 de janeiro de 2018 - 08:21:50. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010273-43.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010273-43.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes VICENTE DA SILVA e BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 6.207,43 (seis mil e duzentos e sete reais e 

quarenta e três centavos) -, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 2 de janeiro de 2018 - 08:21:50. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-88.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000026-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRA PEREIRA 

LOPES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por 

ALESSANDRA PEREIRA LOPES DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. (VIVO S.A.), em que requer, entre pedidos outros, que seja 

determinado a exclusão do nome dos cadastros restritivos de crédito, a 

declaração de inexistência de débitos – SCPC SÃO PAULO/SP - R$ 102,71 

(cento e dois reais e setenta e um centavos) – ORIGEM 0236458150 – 

DÉBITO 26/4/2015 – DISPONÍVEL 27/8/2015 - e a condenação a 

compensar o dano imaterial – R$. 15.000,00 (quinze mil reais) -, sob a 

afirmação de que tentou financiamento de casa própria junto à instituição 

financeira, contudo em março de 2017 teve o cadastro reprovado em 

virtude a existência de restrição/negativação do seu nome pela reclamada 

e por débito que não reconhece, porque nega qualquer contratação com a 

fornecedora e o contato realizado para a sanatória disso retornou com a 

resposta de que seria necessário o prazo de 90 (noventa) dias para 

analisar se faria ou não a baixa do apontamento. Audiência de conciliação 

realizada sem acordo entre as partes – Id. Num. 7303806. A parte 

reclamada NÃO apresentou defesa/contestação – Id. Num. 7303901 – e 

alegou não ter provas a produzir – Id. Num. 7996237. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte reclamante busca 

a confirmação de obrigação de fazer, declaração de inexistência de débito 

e condenação em dano imaterial, limitando-se a parte adversa em 

apresentar defesa genérica quanto ao mérito, sem juntar documento algum 

da contratação/negócio jurídico e com pedido de improcedência. Presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. Trato de relação de consumo, na qual 

temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que a 

Lei n. 8.078/90, art. 17, equipara à condição de consumidor todas as 

pessoas que possam ter sido vitimadas pelos acidentes decorrentes do 

fato de produto ou serviço. Toda e qualquer vítima de acidente de 

consumo equipara-se ao consumidor para efeito da proteção conferida 

pela Lei n. 8.078/90. Passam a ser abrangidos os chamados ‘bystander’, 

terceiros que, embora não estejam diretamente envolvidos na relação de 

consumo, são atingidos pelo aparecimento de um defeito no produto ou no 

serviço. A parte reclamante nega a contratação, sendo impossível exigir 

dela a prova de fato negativo, contudo a parte adversa, apesar do seu 

ônus probatório, sequer apresentou a defesa/contestação ou qualquer 

documento que prove a contratação e a sua regularidade – Lei n. 

8.078/90, art. 6º, VIII c/c CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, razão pela 

qual, ausente a manifestação de vontade da parte – elemento essencial à 
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formação do negócio jurídico -, declaro inexistente o negócio jurídico – 

SCPC SÃO PAULO/SP - R$ 102,71 (cento e dois reais e setenta e um 

centavos) – ORIGEM 0236458150 – DÉBITO 26/4/2015 – DISPONÍVEL 

27/8/2015 - e o débito dele decorrente em relação à parte reclamante 

ALESSANDRA PEREIRA LOPES DA SILVA e, consequentemente, torno 

julgo procedente a decisão de tutela para o fim de excluir o nome da parte 

reclamante dos cadastros restritivos de crédito. Ademais, esclareço que 

nas ações que versem sobre cancelamento de protesto, de indevida 

inscrição em cadastro restritivo e de outras situações similares de 

cumprimento de obrigações de fazer fungíveis, a tutela específica e a 

sentença serão efetivadas através de simples expedição de ofício(s) 

ao(s) órgão(s) responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte 

autora na petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não 

impede a parte adversa, quando cientificada da ação e argumentos da 

parte reclamante, que haja no sentido de determinar extrajudicialmente a 

providência por esponte própria e comunique nos autos do processo. A 

parte reclamada sequer defende a contratação, cobrança e 

procedimentos por ela utilizados, deixando transcorrer in albis o prazo 

para apresentar a defesa/contestação. Ausente algo que demonstre a 

sua efetiva ocorrência ou que tenha sido firmado contrato pela parte 

reclamante. Pelo contrário, não fez a defesa ou indicou os dados pessoais 

daquele que supostamente celebrou o negócio jurídico segundo 

“procedimentos regulares”, número do terminal móvel que era utilizado, 

ligações realizadas etc. O contrato verbal é válido no ordenamento 

jurídico, contudo depende da prova de que isso ocorreu, que no caso 

decorreria da demonstração da instalação da linha/terminal na residência, 

assinatura de quem recebeu o técnico responsável para isso, extratos de 

ligações realizadas no período, entre documentos outros cujo ônus é da 

parte fornecedora, quem, inclusive, deve assumir os riscos de sua 

atividade. Incumbe à parte que o alega a comprovação de sua existência, 

seja por meio de prova escrita seja de prova oral. Portanto, se faz oferta 

verbal e celebra contrato dessa natureza, deve ter o cuidado de se 

resguardar com provas de tanto e suportar o risco de eventuais 

divergências sobre o pactuado diante da fragilidade de tal acordo. Nesses 

termos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. PRESUME-SE 

O DANO ADVINDO DA INSERÇÃO INJUSTA DO NOME DO CONSUMIDOR 

NO ROL DE INADIMPLENTES, RAZÃO POR QUE NÃO SE MOSTRA 

NECESSÁRIA SUA COMPROVAÇÃO. 2. AO OPTAR PELA REALIZAÇÃO 

DE CONTRATO VERBAL, VIA TELEFONE, A RÉ ASSUMIU A 

RESPONSABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÕES 

FRAUDULENTAS, NÃO SENDO POSSÍVEL PERMITIR QUE TERCEIROS QUE 

SOFRAM PREJUÍZOS EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SEUS 

DOCUMENTOS FIQUEM SEM A DEVIDA REPARAÇÃO. 3. DEVE SER 

REDUZIDO O VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL 

E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EM EXAME. 4. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-DF - APL: 

584464620088070001 DF 0058446-46.2008.807.0001, Relator : 

MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 26/01/2011, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 04/02/2011, DJ-e Pág. 79) A responsabilidade da 

parte fornecedora reclamada pelo fato do serviço é objetiva – Lei n. 

8.078/90, art. 14 – e, portanto, necessário apenas a demonstração da 

conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles, o que restou 

suficientemente demonstrado, pois agiu com negligência no momento da 

“pseudo” contratação e com imprudência quando inscreveu/negativou o 

nome da parte reclamante nos cadastros restritivos de crédito, cujo dano 

imaterial à honra objetiva é in re ipsa e prescinde de prova. Nesses 

termos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

FRAUDE - NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA - NEGATIVAÇÃO - DANO 

MORAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - 333, II, DO CPC - QUANTUM. Pratica 

ato ilícito indenizável a Instituição que não procedeu com a devida cautela, 

na análise dos dados cadastrais de seus clientes, acarretando a 

negativação do nome de pessoa que com esta não contratou. A simples 

inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito é passível 

de indenização por danos morais. - O ônus da prova incumbe ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor (art. 333, II, do CPC). - O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar parcialmente seu sofrimento. - O valor da indenização por danos 

morais comporta minoração, quando arbitrados fora da razoabilidade, bem 

como da proporcionalidade. - Tendo sido arbitrada a indenização em valor 

razoável, a mesma deverá ser mantida”. (TJ-MG - AC: 

10024102062114002 MG, Relator: Tibúrcio Marques, Data de Julgamento: 

22/08/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

30/08/2013) Ainda que analisada sob o aspecto de eventual excludente de 

responsabilidade por culpa de terceiro não lhe socorre – Lei n. 8.078/90, 

art. 14, § 3º, II -, uma vez que não foi exclusiva e sim concorrente dos 

seus prepostos que falharam ao precaver a alegada fraude (fortuito 

interno), em razão dos deveres básicos contratuais de cuidado e 

segurança, não se cogitando de excludente de responsabilidade – 

Enunciado n. 479 da Súmula do STJ. Risco inerente à atividade 

desenvolvida e mal desempenhada. Nesses termos: “CONSUMIDOR. 

FRAUDE. APONTAMENTO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO 

CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPARAÇÃO DO 

DANO. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incontroversa a 

existência de negócio jurídico fraudulento e provada anotação restritiva 

em cadastro de inadimplentes, correta a sentença condenatória na 

reparação de dano moral do consumidor por equiparação. Consolidado na 

jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção 

indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, a obrigação de 

indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à 

própria existência do fato, cujos resultados são presumidos. Precedente 

no STJ: AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 2. 

Não prospera a alegação de culpa exclusiva de terceiro, pois a fraude, ao 

integrar os riscos da atividade, caracteriza fortuito interno e não configura 

a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro. O fato de 

terceiro somente é equiparado ao fortuito externo, com a exclusão da 

responsabilidade, quando não guarda conexão com os riscos da 

atividade. Precedente no STJ: REsp 1.136.885/SP, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi. 3. Em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, inclusive a capacidade financeira do ofensor e o tempo de 

permanência da inscrição negativa (cerca de dois anos e seis meses na 

data da sentença), afigura-se razoável e proporcional o arbitramento feito 

na sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão lavrado nos 

termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condena-se a parte recorrente 

vencida ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei nº 

9.099/95). Sem honorários na falta de contrarrazões”. (TJ-DF - ACJ: 

20150610063355, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de 

Julgamento: 25/08/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2015 . Pág.: 

145) Em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e 

preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, 

inclusive a capacidade financeira do ofensor e o tempo de permanência 

da inscrição negativa por meses – ausente a prova da exclusão -, bem 

como a perda de tempo útil na solução do problema apenas após a busca 

do Poder Judiciário e espera de sentença de mérito, pois não foi a 

concessionária reclamada capaz de resolvê-lo de forma 

administrativa/extrajudicial ou pelos meios alternativos de solução de 

conflito - conciliação, mediação etc. -, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$. 10.000,00 (dez mil reais). Nesses termos: “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. CONTRATO 

INEXISTENTE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ 

MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0008330-42.2014.8.16.0044/0 - Apucarana - Rel.: Marcelo de Resende 

Castanho - - J. 13.11.2015)”. (TJ-PR - RI: 000833042201481600440 PR 

0008330-42.2014.8.16.0044/0 (Acórdão), Relator: Marcelo de Resende 

Castanho, Data de Julgamento: 13/11/2015, 2ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 19/11/2015) “EMENTA: ORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BANCO DO BRASIL. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. 

FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 
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AUTORAIS. INCONFORMISMO DA AUTORA NO QUE TANGE AO VALOR 

ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE SE MAJORA 

PARA R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E, AINDA, AO CARÁTER 

PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA. Recurso parcialmente provido”. 

(TJ-RJ - APL: 00052204120108190028 RJ 0005220-41.2010.8.19.0028, 

Relator: DES. ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

17/06/2015, VIGÉSIMA QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/06/2015 00:00) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados para: - DETERMINAR que seja excluído o nome dos 

registros/banco de dados, relacionado ao débito SCPC SÃO PAULO/SP - 

R$ 102,71 (cento e dois reais e setenta e um centavos) – ORIGEM 

0236458150 – DÉBITO 26/4/2015 – DISPONÍVEL 27/8/2015 -, OFICIANDO, 

com URGÊNCIA, ao(s) responsável(is) pelo(s) registro(s)/banco(s) de 

dados; - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do negócio jurídico ORIGEM 

0236458150, assim como o(s) débito(s) dele decorrentes em relação 

ao(à) reclamante, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, 

sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao QUÍNTUPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada a 

indenizar/compensar o(a) reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$. 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 2 de janeiro de 2018 - 10:07:23. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-88.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000026-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRA PEREIRA 

LOPES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por 

ALESSANDRA PEREIRA LOPES DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. (VIVO S.A.), em que requer, entre pedidos outros, que seja 

determinado a exclusão do nome dos cadastros restritivos de crédito, a 

declaração de inexistência de débitos – SCPC SÃO PAULO/SP - R$ 102,71 

(cento e dois reais e setenta e um centavos) – ORIGEM 0236458150 – 

DÉBITO 26/4/2015 – DISPONÍVEL 27/8/2015 - e a condenação a 

compensar o dano imaterial – R$. 15.000,00 (quinze mil reais) -, sob a 

afirmação de que tentou financiamento de casa própria junto à instituição 

financeira, contudo em março de 2017 teve o cadastro reprovado em 

virtude a existência de restrição/negativação do seu nome pela reclamada 

e por débito que não reconhece, porque nega qualquer contratação com a 

fornecedora e o contato realizado para a sanatória disso retornou com a 

resposta de que seria necessário o prazo de 90 (noventa) dias para 

analisar se faria ou não a baixa do apontamento. Audiência de conciliação 

realizada sem acordo entre as partes – Id. Num. 7303806. A parte 

reclamada NÃO apresentou defesa/contestação – Id. Num. 7303901 – e 

alegou não ter provas a produzir – Id. Num. 7996237. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte reclamante busca 

a confirmação de obrigação de fazer, declaração de inexistência de débito 

e condenação em dano imaterial, limitando-se a parte adversa em 

apresentar defesa genérica quanto ao mérito, sem juntar documento algum 

da contratação/negócio jurídico e com pedido de improcedência. Presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. Trato de relação de consumo, na qual 

temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que a 

Lei n. 8.078/90, art. 17, equipara à condição de consumidor todas as 

pessoas que possam ter sido vitimadas pelos acidentes decorrentes do 

fato de produto ou serviço. Toda e qualquer vítima de acidente de 

consumo equipara-se ao consumidor para efeito da proteção conferida 

pela Lei n. 8.078/90. Passam a ser abrangidos os chamados ‘bystander’, 

terceiros que, embora não estejam diretamente envolvidos na relação de 

consumo, são atingidos pelo aparecimento de um defeito no produto ou no 

serviço. A parte reclamante nega a contratação, sendo impossível exigir 

dela a prova de fato negativo, contudo a parte adversa, apesar do seu 

ônus probatório, sequer apresentou a defesa/contestação ou qualquer 

documento que prove a contratação e a sua regularidade – Lei n. 

8.078/90, art. 6º, VIII c/c CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, razão pela 

qual, ausente a manifestação de vontade da parte – elemento essencial à 

formação do negócio jurídico -, declaro inexistente o negócio jurídico – 

SCPC SÃO PAULO/SP - R$ 102,71 (cento e dois reais e setenta e um 

centavos) – ORIGEM 0236458150 – DÉBITO 26/4/2015 – DISPONÍVEL 

27/8/2015 - e o débito dele decorrente em relação à parte reclamante 

ALESSANDRA PEREIRA LOPES DA SILVA e, consequentemente, torno 

julgo procedente a decisão de tutela para o fim de excluir o nome da parte 

reclamante dos cadastros restritivos de crédito. Ademais, esclareço que 

nas ações que versem sobre cancelamento de protesto, de indevida 

inscrição em cadastro restritivo e de outras situações similares de 

cumprimento de obrigações de fazer fungíveis, a tutela específica e a 

sentença serão efetivadas através de simples expedição de ofício(s) 

ao(s) órgão(s) responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte 

autora na petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não 

impede a parte adversa, quando cientificada da ação e argumentos da 

parte reclamante, que haja no sentido de determinar extrajudicialmente a 

providência por esponte própria e comunique nos autos do processo. A 

parte reclamada sequer defende a contratação, cobrança e 

procedimentos por ela utilizados, deixando transcorrer in albis o prazo 

para apresentar a defesa/contestação. Ausente algo que demonstre a 

sua efetiva ocorrência ou que tenha sido firmado contrato pela parte 

reclamante. Pelo contrário, não fez a defesa ou indicou os dados pessoais 

daquele que supostamente celebrou o negócio jurídico segundo 

“procedimentos regulares”, número do terminal móvel que era utilizado, 

ligações realizadas etc. O contrato verbal é válido no ordenamento 

jurídico, contudo depende da prova de que isso ocorreu, que no caso 

decorreria da demonstração da instalação da linha/terminal na residência, 

assinatura de quem recebeu o técnico responsável para isso, extratos de 

ligações realizadas no período, entre documentos outros cujo ônus é da 
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parte fornecedora, quem, inclusive, deve assumir os riscos de sua 

atividade. Incumbe à parte que o alega a comprovação de sua existência, 

seja por meio de prova escrita seja de prova oral. Portanto, se faz oferta 

verbal e celebra contrato dessa natureza, deve ter o cuidado de se 

resguardar com provas de tanto e suportar o risco de eventuais 

divergências sobre o pactuado diante da fragilidade de tal acordo. Nesses 

termos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. PRESUME-SE 

O DANO ADVINDO DA INSERÇÃO INJUSTA DO NOME DO CONSUMIDOR 

NO ROL DE INADIMPLENTES, RAZÃO POR QUE NÃO SE MOSTRA 

NECESSÁRIA SUA COMPROVAÇÃO. 2. AO OPTAR PELA REALIZAÇÃO 

DE CONTRATO VERBAL, VIA TELEFONE, A RÉ ASSUMIU A 

RESPONSABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÕES 

FRAUDULENTAS, NÃO SENDO POSSÍVEL PERMITIR QUE TERCEIROS QUE 

SOFRAM PREJUÍZOS EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SEUS 

DOCUMENTOS FIQUEM SEM A DEVIDA REPARAÇÃO. 3. DEVE SER 

REDUZIDO O VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL 

E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EM EXAME. 4. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-DF - APL: 

584464620088070001 DF 0058446-46.2008.807.0001, Relator : 

MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 26/01/2011, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 04/02/2011, DJ-e Pág. 79) A responsabilidade da 

parte fornecedora reclamada pelo fato do serviço é objetiva – Lei n. 

8.078/90, art. 14 – e, portanto, necessário apenas a demonstração da 

conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles, o que restou 

suficientemente demonstrado, pois agiu com negligência no momento da 

“pseudo” contratação e com imprudência quando inscreveu/negativou o 

nome da parte reclamante nos cadastros restritivos de crédito, cujo dano 

imaterial à honra objetiva é in re ipsa e prescinde de prova. Nesses 

termos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

FRAUDE - NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA - NEGATIVAÇÃO - DANO 

MORAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - 333, II, DO CPC - QUANTUM. Pratica 

ato ilícito indenizável a Instituição que não procedeu com a devida cautela, 

na análise dos dados cadastrais de seus clientes, acarretando a 

negativação do nome de pessoa que com esta não contratou. A simples 

inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito é passível 

de indenização por danos morais. - O ônus da prova incumbe ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor (art. 333, II, do CPC). - O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar parcialmente seu sofrimento. - O valor da indenização por danos 

morais comporta minoração, quando arbitrados fora da razoabilidade, bem 

como da proporcionalidade. - Tendo sido arbitrada a indenização em valor 

razoável, a mesma deverá ser mantida”. (TJ-MG - AC: 

10024102062114002 MG, Relator: Tibúrcio Marques, Data de Julgamento: 

22/08/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

30/08/2013) Ainda que analisada sob o aspecto de eventual excludente de 

responsabilidade por culpa de terceiro não lhe socorre – Lei n. 8.078/90, 

art. 14, § 3º, II -, uma vez que não foi exclusiva e sim concorrente dos 

seus prepostos que falharam ao precaver a alegada fraude (fortuito 

interno), em razão dos deveres básicos contratuais de cuidado e 

segurança, não se cogitando de excludente de responsabilidade – 

Enunciado n. 479 da Súmula do STJ. Risco inerente à atividade 

desenvolvida e mal desempenhada. Nesses termos: “CONSUMIDOR. 

FRAUDE. APONTAMENTO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO 

CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPARAÇÃO DO 

DANO. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incontroversa a 

existência de negócio jurídico fraudulento e provada anotação restritiva 

em cadastro de inadimplentes, correta a sentença condenatória na 

reparação de dano moral do consumidor por equiparação. Consolidado na 

jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção 

indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, a obrigação de 

indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à 

própria existência do fato, cujos resultados são presumidos. Precedente 

no STJ: AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 2. 

Não prospera a alegação de culpa exclusiva de terceiro, pois a fraude, ao 

integrar os riscos da atividade, caracteriza fortuito interno e não configura 

a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro. O fato de 

terceiro somente é equiparado ao fortuito externo, com a exclusão da 

responsabilidade, quando não guarda conexão com os riscos da 

atividade. Precedente no STJ: REsp 1.136.885/SP, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi. 3. Em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, inclusive a capacidade financeira do ofensor e o tempo de 

permanência da inscrição negativa (cerca de dois anos e seis meses na 

data da sentença), afigura-se razoável e proporcional o arbitramento feito 

na sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão lavrado nos 

termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condena-se a parte recorrente 

vencida ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei nº 

9.099/95). Sem honorários na falta de contrarrazões”. (TJ-DF - ACJ: 

20150610063355, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de 

Julgamento: 25/08/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2015 . Pág.: 

145) Em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e 

preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, 

inclusive a capacidade financeira do ofensor e o tempo de permanência 

da inscrição negativa por meses – ausente a prova da exclusão -, bem 

como a perda de tempo útil na solução do problema apenas após a busca 

do Poder Judiciário e espera de sentença de mérito, pois não foi a 

concessionária reclamada capaz de resolvê-lo de forma 

administrativa/extrajudicial ou pelos meios alternativos de solução de 

conflito - conciliação, mediação etc. -, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$. 10.000,00 (dez mil reais). Nesses termos: “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. CONTRATO 

INEXISTENTE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ 

MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0008330-42.2014.8.16.0044/0 - Apucarana - Rel.: Marcelo de Resende 

Castanho - - J. 13.11.2015)”. (TJ-PR - RI: 000833042201481600440 PR 

0008330-42.2014.8.16.0044/0 (Acórdão), Relator: Marcelo de Resende 

Castanho, Data de Julgamento: 13/11/2015, 2ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 19/11/2015) “EMENTA: ORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BANCO DO BRASIL. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. 

FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

AUTORAIS. INCONFORMISMO DA AUTORA NO QUE TANGE AO VALOR 

ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE SE MAJORA 

PARA R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E, AINDA, AO CARÁTER 

PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA. Recurso parcialmente provido”. 

(TJ-RJ - APL: 00052204120108190028 RJ 0005220-41.2010.8.19.0028, 

Relator: DES. ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

17/06/2015, VIGÉSIMA QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/06/2015 00:00) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados para: - DETERMINAR que seja excluído o nome dos 

registros/banco de dados, relacionado ao débito SCPC SÃO PAULO/SP - 

R$ 102,71 (cento e dois reais e setenta e um centavos) – ORIGEM 

0236458150 – DÉBITO 26/4/2015 – DISPONÍVEL 27/8/2015 -, OFICIANDO, 

com URGÊNCIA, ao(s) responsável(is) pelo(s) registro(s)/banco(s) de 

dados; - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do negócio jurídico ORIGEM 

0236458150, assim como o(s) débito(s) dele decorrentes em relação 

ao(à) reclamante, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, 

sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao QUÍNTUPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada a 

indenizar/compensar o(a) reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$. 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 715 de 1095



406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 2 de janeiro de 2018 - 10:07:23. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68549 Nr: 1197-34.2016.811.0038

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Helena Martins, Antonio Carlos Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de TERMO CIRCUNSTANCIADO - AÇÃO PENAL PRIVADA - 

QUEIXA-CRIME - instaurado para apurar suposto(s) delito(s) de menor 

potencial ofensivo, em que a lei comina pena máxima não superior a 2 

(dois) anos, cumulada ou não com multa – art. 61 da Lei 9.099/95 -, 

desconsiderando eventuais agravantes e atenuantes, que não elevam 

nem rebaixam a pena além dos parâmetros legalmente previstos (pena 

cominada em abstrato) no tipo penal, contudo analisando na hipótese de 

presença de causas de aumento e de diminuição (majorantes e 

minorantes), especialmente descrito(s) no(s) art(s). 139, caput c/c art. 

141, VI e art. 140, caput, n/f do art. 70, todos do CP, praticado(s) "em 

tese" por ANTÔNIO CARLOS BEZERRA e SANDRA HELENA MARTINS, em 

que os supostos autores do fato não foram encontrados para intimação 

de audiência preliminar.

Isso posto, e com a negativa de intimação por precatória nos endereços 

indicados, abro vista a querelante para manifestar-se no que entender de 

direito.

 Cumpra.

Às providências.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63874 Nr: 4522-19.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J-A-VdFeS, MRAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Espinosa Basqui - 

OAB:OAB/PR 78.749, José Vitor Al Majida de Almeida Junior - 

OAB:OAB/PR 59703, Tálita Waldrich Nicastro Al Majida - OAB:OAB/PR 

74175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA ADRIANA BAGGIO - 

OAB:OAB/PR nº 49868

 Vistos.

1. Recebo a presente carta precatória, porque devidamente instruída nos 

moldes do artigo 260 do Código de Processo Civil de 2015.

2. DESIGNO a data de 23 (VINTE E TRÊS) DE JANEIRO DE 2018, ÀS 

16H30MIN para oitiva da autora DAYANNA ALVES RIBEIRO BARCELOS DE 

SOUZA BELLANCON.

3. Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

b) Intime-se, via DJe, os patronos dos litigantes.

Arenápolis/MT, 24 de novembro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47354 Nr: 478-25.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V M DO NASCIMENTO FERNANDES ME, Vilma 

Maria do Nascimento Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. De pronto, por ora, INDEFIRO o pedido de penhora online via Sistema 

Bacenjud – págs. 78/85, ante a existência de penhora de bem imóvel nos 

autos – pág. 75.

II. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do autor de penhora e avaliação à pág. 75.

III. Em seguida, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os 

autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 4969 Nr: 695-93.2000.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beneficiadora J. R. Ltda., José Aparecido de 

Lima, Jorge José de Lima, Flávia Cristiane Bortotto Lima, Antonio José da 

Silva, Flavina Baia Batista Lima, Débora Lenice Prestes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franco Ariel Bizarello dos 

Santos - OAB:7.557/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062-MT, 

Paula Patrícia Pasqualli - OAB:10.633/MT

 VISTOS.

I. Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos magistrados do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. INTIME-SE, via DJe, os patronos das partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias, requeira o que entender de direito.

III. Decorrido o prazo supra in albis, ARQUIVE-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11135 Nr: 1236-53.2005.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Colorado rep. Pelo seu proprietário 

Mauro Antônio Breda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, bem como informar o atual 

endereço do executado, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 II. Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41103 Nr: 1188-50.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza da Silva Vales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT

 INTIMO o patrono da parte autora para fazer a retirada do alvará judicial n/ 

58/2017 já expedido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45095 Nr: 974-88.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Aurelio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, condenando o requerido a conceder ao requerente o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em valor 

equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, partir do requerimento administrativo, respeitada a 

prescrição quinquenal, extinguindo o processo com julgamento, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Após o trânsito em julgado, as verbas 

vencidas deverão ser pagas em uma única oportunidade, corrigidas 

monetariamente pela TR, e acrescidas de juros legais, ambos nos termos 

da Lei 11.960/09, juros a contar do vencimento de cada parcela (Lei n.º 

6.899/81 e Súmula 148 do STJ).ISENTO o Instituto demandado do 

pagamento de custas e despesas processuais (Lei 8.620/1993, art. 8º, 

§1°), contudo, condeno-o no pagamento de honorários advocatícios em 

favor do procurador do autor, no montante equivalente a 10% das verbas 

vencidas até a data desta sentença (CPC, art. 82, §2º, e Súmula 111 do 

STJ). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3176 Nr: 215-91.1995.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Jorge de Lima, Roseli Teixeira de 

Carvalho Lima, Napoleão Jorge de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976/MT

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos (in casu, 1 ato – intimação), localidade do cumprimento da medida 

(Município: Arenápolis – Bairro: Município Arenápolis), bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço (in casu, 2 Oficiais de 

Justiça, necessitando, assim, a duplicação do valor).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8882 Nr: 33-62.1982.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu 

Promotor.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Paranhos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Messias da Silva - 

OAB:4.517-A, Rafael Panzarini - OAB:10426

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 61, do Código de Processo 

Penal, c/c o artigo 109, inciso I, do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado ONOFRE PARANHOS COSTA, ante a 

prescrição da pretensão punitiva estatal.Expeça-se contramandado de 

prisão, COM MÁXIMA URGÊNCIA.Cientifiquem-se o Ministério 

Público.Intime-se, via DJE, o patrono do denunciado.Desnecessária a 

intimação do(a/s) réu(s), indiciado(a/s), autor(es) do fato, menor(es) 

infrator, considerada a regra prevista no art. 1.387, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial [Art. 

1.387. Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias 

é desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato].Certificado o trânsito em julgado, oficiem-se os 

Institutos de Identificação Estadual e Federal e à Delegacia de Polícia, para 

as anotações pertinentes, e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se 

baixa.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. 

Cumpra-se.Arenápolis/MT, 19 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20016 Nr: 373-24.2010.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário Caetano de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Garmes de Oliveira - 

OAB:173267-A/SP, Nelson Paschoalotto - OAB:8530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. BANCO DO BRASIL S.A ajuizou Ação de Busca e 

Apreensão em alienação fiduciária.

Entrementes, o requerente manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da demanda, postulando a extinção – fl. 99.

II - FUNDAMENTAÇÃO. Alegando o requerente desinteresse no 

prosseguimento da ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do 

autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do 

art. 485 do CPC.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Custas pela parte autora.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20885 Nr: 1267-97.2010.811.0026

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - MT, 

Iolanda Fregadolli Brandão, Newton Zacarias do Amaral Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olacyr Francisco de Moraes, Lourival Alves de 

Brito, Anna Aparecida José de Brito (falecida), Pecuama S/A. Agro Pastoril 

da Amazônia, Teodomiro Alves de Brito, Silvio Antonio Bona (falecido), 

Leonir Trindade Bona, Itamarati Norte S/A., Edna Maria Matheus de 

Moraes, Renato Pinto, Gerson Alves de Brito, Ronaldo Alves de Brito, 

Silvestre Brunetta, Delmira Brunetta, Terezinha Lúcia Brunetta, Teodomiro 

Alves de Brito Filho, Denerval Pingo Alves de Brito, Sineval Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Newton Zacarias do Amaral 

Brandão - OAB:70113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) BRUNA APARECIDA DA SILVA, para devolução 

dos autos nº 1267-97.2010.811.0026, Protocolo 20885, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40417 Nr: 231-49.2012.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Magalhães Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2017 do 

CNJ e deverá ter prioridade de tramitação em relação aos feitos não 

pertencentes à META.

 II. INTIME-SE o requerente, pessoalmente e por DJe na pessoa de seu 

procurador, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do NCPC.

III. Sem prejuízo, no mesmo prazo, o requerente deverá se manifestar 

quanto à hipótese de conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. 

Lei nº 911/96.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41109 Nr: 1194-57.2012.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Romero Atsuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Severino da Silva - 

OAB:12747/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:21593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o autor, através de seu 

advogado, via Dje, para manifestar-se acerca da contestação de fls. 

80/82, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44303 Nr: 296-73.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hedley Lucas Favalessa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871/MS

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I - INTIMEM-SE as partes para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem a cerca do laudo pericial juntado as fls. 117/133.

II – Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE.

III – Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49231 Nr: 1446-55.2015.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Cuida-se de ação de divórcio ajuizada por POLIANA SILVERIO DE 

OLIVEIRA SOUZA em face de UDENNIAS MEDEIROS DE SOUZA, ambos já 

qualificados.

Entrementes, as partes pugnaram pela extinção do feito, visto que o mérito 

da questão já foi resolvido no processo de Código 57479, em tramite nesta 

Comarca. No mesmo ato juntou cópia da sentença proferida naqueles 

autos, decretando o divórcio entre as partes - ref. 43.

II. Em análise ao Sistema Apolo, verifico que os autos de n. 

770-39.2017.811.0026 (57479), tratava-se de ação de divórcio 

consensual, contendo as mesmas partes, sendo julgada procedente em 

11.05.2017 e transitado em julgado em 15.08.2017, restando assim 

configurada a litispendência.

III. Portanto, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1798 Nr: 17-88.1994.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu 

Promotor.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Rosário de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, Italo Domicio Borba - OAB:5.208/MT, Nilton G - 

OAB:

 Intimo o advogado do réu para que se manifeste na fase do artigo 422, do 

Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16908 Nr: 521-06.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucy Batista da Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, Maria Selin de Moraes - OAB:MT/8600-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

para minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 85.157,85 (oitenta e 

cinco mil, cento cinquenta e sete reais, oitenta e cinco centavos), 

referente às parcelas atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, 

importe que será atualizado pelos índices previstos no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal até a presente data, 26.12.2017.(...)

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18432 Nr: 334-61.2009.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ovidio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sávio Luis Oliveira Ramos - 

OAB:1662090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 “Ante o exposto, nos termos do art. 269, I, CPC, julgo parcialmente 

procedente os embargos, devendo ser calculado o 13º salário 

(aposentadoria por idade) e os 10% dos honorários advocatícios entre os 

períodos de 24/05/2006 a 12/02/2007, bem como seja realizado novo 

cálculo da árcelas, nos termos do julgamento das questões de ordem nas 

ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que 

deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, quanto à correção 

monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n° 

11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF 

nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR + 0,5% a.m) 

até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do inadimplemento de 

cada parcela.Por outro lado, quanto à fixação dos juros, será no 

percentual de 1% ao mês, até o advento da Lei nº 11.960/2009, a partir da 

qual incidirão os juros aplicáveis à caderneta de poupança (0,5% ao mês), 

a partir da citação.”Que passa a substituir o terceiro parágrafo da fl. 41, o 

dispositivo da sentença atacada.Pelo exposto, conheço os embargos de 

declaração, declarando sanada a omissão, nos termos do artigo 1022, II, 

do Novo Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Arenápolis-MT, 26 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18836 Nr: 723-46.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B, Naura Nédia Leite 

de Oliveira - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3.691/MT, Sávio Luis Oliveira Ramos - OAB:1662090

 DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

para minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 49.739,12 (quarenta e 

nove mil, setecentos trinta e nove reais doze centavos), referente às 

parcelas atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, importe que 

será atualizado pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal até a presente data, 27.12.2017.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19125 Nr: 1021-38.2009.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emir Hannuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Nacional da Produção Mineral 

-DNPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abda Cristina Hannuch - 

OAB:22.470/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B/MT

 Vistos.[...] Portanto, não restando configurada contradição, omissão ou 

obscuridade na sentença, improcedentes são os embargos 

declaratórios.Isto posto, não estando presentes as hipóteses do art. 1022 

do Código de Processo Civil, DOU por IMPROVIDO o recurso de embargos 

declaratórios em toda a parte que se procurava rediscutir a decisão. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19453 Nr: 1348-80.2009.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2017 do 

CNJ e deverá ter prioridade de tramitação em relação aos feitos não 

pertencentes à META.

 II. INTIME-SE o requerente, pessoalmente e por DJe na pessoa de seu 

procurador, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do NCPC.

III. Sem prejuízo, no mesmo prazo, o requerente deverá se manifestar 

quanto à hipótese de conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. 

Lei nº 911/96.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20190 Nr: 549-03.2010.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joventino Izidro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Fernando augustoVieira de Figueiredo - 

OAB:7.627-MT-A, José Eduardo da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13.604-MT-A, Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371/MT, Silvano 

Coleta de Almeida - OAB:13554/MT, Wagner Spiguel Junior - 

OAB:12.209

 Vistos.

I. Analisando detidamente os autos, verifico discrepância nas assinaturas 

do autor nos documentos juntados as fls. 16, 17 e 20, ademais, o d. 

Patrono não juntou aos autos os extratos da conta poupança referente as 

datas em litigio, portanto, DETERMINO:

a) INTIME-SE a parte autora pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

comparecer em cartório a fim de atestar a legitimidade das assinaturas 

nos documentos de fls. 16 e 20, devendo o ato ser certificado pelo Gestor 

Judiciário, colhendo a assinatura do autor de forma idêntica aos referidos 

documentos.

 b) Sem prejuízo, INTIME-SE o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente aos autos os extratos de conta poupança em nome do autor, 

referentes aos anos de 1990 e 1991.

c) Após, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos 

conclusos.

Às providencias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22025 Nr: 538-37.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mauro Figueiredo, J.M. Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Jose Arnaldo Jassen Nogueira - OAB:19081-A, 

Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. DEFIRO o pedido retro, proceda-se o desarquivamento do presente auto.

II. INTIME-SE o apelado a fim de que, querendo, apresente contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

III. Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, 

REMETAM-SE os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, como as nossas homenagens de estilo.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42386 Nr: 412-16.2013.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Rozario Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Victor Farias Castro - 

OAB:17.609, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604/MT, jefferson 

weiss - OAB:17.628, Rosangela da Rosa Correa - OAB:RS/30820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Assim posto, DEFIRO a conversão requerida, devendo a Secretaria 

da Vara proceder a alteração de classe processual, a fim de que passe a 

constar que se trata de execução.Desta feita, CITE-SE a executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do 

NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorado tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou, 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC).Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge da executada, 

se casado for, ou a terceiro garantidor, bem como providencie o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do 

NCPC.Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os 

autos conclusos.Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º do CPC).CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.Arenápolis/MT, 17 de janeiro de 2018.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43026 Nr: 1184-76.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlan Moura de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6.197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, acolho os pedidos 

formulado na inicial para: a) condenar a requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos 

morais, o qual deve ser atualizado com correção monetária pelo do INPC 

desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora na forma do 

art. 406 do Código Civil desde a citação e, ainda, b) condenar à empresa 

ré a fornecer os materiais indicados pelo médico para realização da 

referida cirurgia, confirmando, desta forma, a liminar anteriormente 

concedida às fls. 28/32.Em razão da sucumbência, condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais e, ainda, dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

na forma do art. 85, § 2º do CPC.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do 

Código de Processo Civil.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá 

ser previamente certificado nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas 

e anotações pertinentes.DECLARO esta sentença publicada com a 

entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45788 Nr: 1467-65.2014.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilzete Costa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - OAB:28367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A

 VISTOS.

I. Imprimo a este processo as novéis normas processuais inscritas no 

Novo Código de Processo Civil, em cumprimento aos artigos 14 e 1.046 do 

referido Diploma Legal.

II. Deixo de emitir juízo de admissibilidade recursal, em cumprimento ao 

artigo 1.010, § 3º, do CPC/2015.

III. INTIME-SE o(a) apelado(a) a fim de que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §1º, 

CPC.

IV. Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, 

REMETAM-SE os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, como as nossas homenagens de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52522 Nr: 865-06.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL PEÇAS TRANSPORTES E SERVIÇOS, 

Claudemir Antonio Maierhofer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de Ação de Execução ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., em 

face de SUL PEÇAS TRANSPORTES E SERVIÇOS E CLAUDEMIR ANTONIO 

MAIERHOFER, todos qualificados nos autos.

Entrementes, as partes apresentaram termo de acordo, almejando sua 

homologação e extinção do feito com fulcro no artigo 794, II, CPC – ref. 17.

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, ante o pagamento da 

obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do 

NCPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53349 Nr: 1449-73.2016.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Francisco Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a tempestividade dos embargos à execução.

Certificada a tempestividade, desde já determino que os embargos 

deverão ser recebidos com o efeito suspensivo, com expec no art. 535 do 

NCPC e art. 100 da CF, consoante à inteligência do Tribunal de Justiça 

Estadual.

In verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – CRÉDITO 

CONSTITUÍDO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – DESNECESSIDADE DE GARANTIA 
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DO JUÍZO – RITO PRÓPRIO – ARTIGOS 730 DO CPC E 100 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO – DECISÃO 

REFORMADA.

Nas Execuções propostas contra a Fazenda Pública, a oposição de 

embargos gera efeito suspensivo, pois a expedição de precatório ou de 

requisição de pequeno valor depende do prévio trânsito em julgado, de 

sorte que somente pode ser determinado o pagamento se não houver mais 

qualquer discussão quanto ao valor executado.

(AI 47409/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 06/10/2014)

Cumprida as determinações acima, intime-se o embargado para apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do 

NCPC.

Em seguida, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56274 Nr: 24-74.2017.811.0026

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdSA-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GgRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor alves de souza - 

OAB:3670-A MT, Cezar Antunes Mosso - OAB:3593/MT, sheila 

gomes de carvalho - OAB:20415-O

 (...) III – DISPOSITIVO. INDEFIRO, por isso, o pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado pelo representado.Ciência ao Ministério 

Público Estadual.Intime-se, via DJE, o patrono do representado.Nada sendo 

requerido, traslade-se cópia das principais peças ao inquérito policial e 

arquivem-se estes autos, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição.Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58626 Nr: 1485-81.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Martins LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aga Construções EIRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19164/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do disposto 

no art. 485, inciso I e IV, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60397 Nr: 2574-42.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Scarpat, Angelo Guimarães Scarpatt, 

MARILIA SCARPATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de Ação de Execução por Titulo Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, em face de 

OSMAR SCARPATT, ANGELO GUIMARÃES SCARPATT e MARILIA 

SCARPATT, ambos qualificados nos autos.

Previamente ao recebimento da exordial, as partes apresentaram acordo 

almejando sua homologação e a suspensão da presente demanda até a 

satisfação integral da obrigação – ref. 06.

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, na forma 

do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Por fim, levando em consideração que executado deveria cumprir o 

acordo até 15.12.2017, verifico que decorreu o prazo da suspensão 

pleiteada, portanto, INTIME-SE a parte autora, através de seu 

representante legal para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar total quitação 

ou, querendo, manifestar-se no que entender de direito.

Certificado o trânsito em julgado e decorrido o prazo supra sem 

manifestação, ARQUIVE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3635 Nr: 315-70.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Roela de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Considerando que não foi possível citar o executado, tendo em vista a 

devolução da correspondência por escassez de endereço, INTIME-SE o 

Exequente na pessoa de seu advogado, via DJe, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar nos autos o atual endereço do executado e planilha 

de débito atualizada.

II. Em seguida, INTIME-SE o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo, consoante disposto no art. 

523, §1º, do NCPC.

III. Se decorrido o prazo acima sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento).

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

prevista incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

IV. Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC).

V. Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3823 Nr: 505-33.2000.811.0026

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco General Motors S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzan Michelly Coelho 

Fernandes - OAB:12.771/MT

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo no art. 487, I, do CPC/2015, para condenar o 

requerido a entregar o bem, consistente em “um veículo marca/modelo 

VW/SAVEIRO, cor BRANCO, ano/modelo 1997, chassi nº 

9BWZZZ308VP013335, placas JYM 4206” em juízo ou consignar o 

equivalente em dinheiro, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Deixo, 

contudo, de proceder à advertência de prisão, por ser incabível. Condeno 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e em 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 
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do débito atualizado.Transitada em julgado, aguarde-se, pelo prazo de 10 

(dez) dias, manifestação do interessado, findo o qual, sem requerimentos, 

arquive-se.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo 

TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14313 Nr: 2725-91.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margareth Sanches Lima, Mario Nomura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Wanderlei Escher, Cleunice Marisa Escher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina A. Karlinski - 

OAB:9580/MT, Carolina Angélica Karlinski - OAB:9580/MT, 

Cleverson Capuano de Oliveira - OAB:5914-B/MT, Itelvino Hoffman 

- OAB:3441/MT, Magna Katia Silva Sanches - OAB:10638/MT, Patrícia 

Elisa Vieira Brito - OAB:10304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Pierre de Lima - 

OAB:44763/RS

 Vistos.

I. Imprimo a este processo as novéis normas processuais inscritas no 

Novo Código de Processo Civil, em cumprimento aos artigos 14 e 1.046 do 

referido Diploma Legal.

II. Considerando que o executado, devidamente intimado, deixou 

transcorrer, in albis, o prazo para pagamento da dívida (fl. 136), INTIME-SE 

a parte credora para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente 

atualizada, acrescendo a multa legal de 10% (dez por cento).

III. Após, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada 

(art. 523, § 3º, NCPC).

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 15950 Nr: 1039-30.2007.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antonio Breda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se a juntada da cópia da sentença proferida nos autos em 

apenso.

Após, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê 

efetivo prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito.

Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18014 Nr: 1615-86.2008.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Laticínio Arenápolis - Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeir de Queiroz Lima - 

OAB:11978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5.208/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18211 Nr: 116-33.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Alexandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT

 Vistos.

I. Considerando que o requerido não apresentou aos autos os extratos 

bancários conforme determinado à fl. 104, e que a parte autora não 

informou o número da conta poupança, DETERMINO:

a) INTIME-SE a parte autora, através de seu advogado, para no prazo de 

05 (cinco) dias, informar aos autos o número da conta poupança, sob 

pena de extinção do feito.

 b) Decorrido o prazo supra sem manifestação, intime-se pessoalmente a 

parte autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, informar aos autos o 

número da conta poupança, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

artigo 485, §§ 1º e 2º.

c) Em seguida, INTIME-SE o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente aos autos os extratos bancários referentes os meses março e 

abril de 1990 e fevereiro e março de 1991, conforme pugnado à fl. 103.

d) Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18511 Nr: 413-40.2009.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo José de Andrade & Cia Ltda, Osvaldo 

José de Andrade, Maria Luisa Costa de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, bem como juntar planilha de 

débito atualizada, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 II. Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19424 Nr: 1311-53.2009.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEP, NEP, SEP, LEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO – DETERMINAÇÃO – [101013]

VISTOS.

I - Trata-se de execução de alimentos ajuizada por CHARLES E. PINTO, 

NATÁLIA E. PINTO e SÁVIO E. PINTO, representados por sua genitora 

LUCIENE EVANGELHISTA DA SILVA em face de OSMAR PINTO, todos 

qualificados.

II – Analisando detidamente a exordial, verifico que os exequentes já 

completaram a maioridade civil (fls. 21 à 23).

III – Por tais razões, INTIME-SE a parte autora para, que no prazo de 10 

(dez) dias, emende a inicial regularizando sua situação processual nos 

termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, sob pena de seu 

indeferimento, e extinção do feito.
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IV – Decorrido o prazo para com ou sem manifestação, vista ao MPE.

 V – Oportunamente, tornem-me conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19742 Nr: 97-90.2010.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Aparecida da Silva Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13604-A/MT

 Vistos.

I. Considerando que o requerido informou que não foram encontrados 

extratos em nome da parte autora, visto que esta é titular apenas de conta 

corrente n. 11.391-3, agência 0597-5 - Arenápolis, aberta em 27.04.2000 

(fl. 92), e que a requerente informou a existência de conta poupança, 

DETERMINO:

a) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos 

autos documentos que comprovam a existência a conta alegada, bem 

como informar o numero correto da conta, a data da abertura e se já 

encerrada, a data de encerramento.

b) Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21633 Nr: 142-60.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandrina Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amado Pissini - 

OAB:13.842-A

 Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

inicial, para condenar o requerido ao pagamento, tão somente, da 

remuneração complementar à Caderneta de Poupança mantida pelo autor 

no percentual de 20,21% nos meses de janeiro e fevereiro de 1991, 

resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO os litigantes ao 

pagamento das custas e despesas processuais pro rata. Honorários 

advocatícios na forma do art. 86 do CPC.Decorrido o prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e INTIME-SE o autor para que 

recolham as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias.Após, 

recolhida as custas processuais, ARQUIVEM-SE os autos.Caso reste 

infrutífera a intimação, a secretaria deverá realizar a providências 

descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.Arenápolis/MT, 15 de dezembro de 2017.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40358 Nr: 160-47.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Flavia São José

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 I. Ante o teor da certidão de fl. 113, INTIME-SE o Patrono da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se no que entender de 

direito e apresentar aos autos a certidão de óbito de Maria Flavia São 

José, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40419 Nr: 233-19.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Teixeira da Costa, Floriano Justino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, Rayner Carvalho Medeiros - OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA COSTA NAVES - OAB:

 VISTOS.CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e NOMEIO como 

perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. Luiz Henrique 

Parolin Silva, CRM-MT 7409, com endereço à Rua Domingos de Deus da 

Silva, número 1.150, Centro, CEP 78430-000, na cidade de Nortelândia/MT, 

telefone (065) 3346-1343, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes.DESIGNO o dia 16 de março de 2018, às 8h, para realização 

da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta Comarca

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41888 Nr: 2136-89.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Nova Marilândia / 

MT, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bianque Soares santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANASTACIO 

CHAVES - OAB:11226

 Vistos.

1. ABRA-SE vistas dos autos AS PARTES para manifestarem-se acerca 

do endereço e qualificação da testemunha Silvaney Pereira dos Santos (fl. 

07), eis que não consta nos presentes autos.

 2. Após, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43373 Nr: 1565-84.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ocimar Carneiro de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João César Barbosa de Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:MT/12.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. CUMPRA-SE na integra a decisão proferida as fls. 247/248-v, dos autos 

em apenso – Código 45382. Proceda-se com a intimação do autor 

conforme determinado.

II. Em seguida, se recolhida as custas e despesas processuais, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, para que certifique, no 

prazo de 3 (três) dias, se o valor das custas judiciais e/ou das taxas 

judiciárias foram recolhidas adequadamente.

III. Diversamente, decorrido o prazo constante na decisão proferida nos 

autos de Código 45382, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu 

advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito 

do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, 

nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV. Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43655 Nr: 1868-98.2013.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Aparecido Raimundo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Henrique da Silva Vigo 

- OAB:OAB/MT17.074-A, José Luis Campos Debona - OAB:16.902 - 

MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 917, § 4º, I, do Código de Processo 

Civil, REJEITO OS EMBARGOS INTERPOSTOS, diante da ausência de 

memória de cálculo, extinguindo o feito sem a resolução de seu mérito, nos 

termo do art. 485, I, do mesmo Código.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem assim em verba 

honorária no importe de 10% do valor da causa (CPC/2015, art. 85, § 2º), 

ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 

(cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), porquanto do deferimento da 

assistência judiciária gratuita.Translade-se cópia desta decisão para os 

autos em apenso (cód. 41173).Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44133 Nr: 141-70.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euza Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Souza Dutra - 

OAB:MT/15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto - 

OAB:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a autora, através de seu 

patrono constituído, via Dje, a fim de que manifeste acerca do recurso 

manejado pela Autarquia Requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44358 Nr: 344-32.2014.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Marcos Dagostin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Junior Queiroz Luz - 

OAB:GO-23787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO, o 

que faço com resolução do mérito, para efeito de desconstituir o bloqueio 

judicial, via Renajud, determinado e realizada na Ação de Execução 

registrado sob o Código: 15950 e Núm. 1039-30.2007.811.0026, sobre o 

veículo “caminhão/Carroc FEC, marca VW 8140, placa JYX 9994, cor 

Branca, CHASSI nº 9BWVTAT64XRX06578”.Condeno o embargado no 

pagamento das custas e das despesas processuais e dos honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

com fulcro no artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.Certificado 

o trânsito em julgado, cumpra a secretaria judicial as seguintes 

providências:a)Translade-se cópia desta sentença para Ação de 

Execução registrada sob o Código: 15950 e Núm. 1039-30.2007.811.0026, 

em apenso;b)Intime-se o autor para que recolham as custas processuais 

no prazo de 05 (cinco) dias.c)Após, recolhida as custas processuais, 

arquivem-se os autos.d)Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria 

deverá realizar a providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, da 

CNGC.Intimem-se as partes, através de seus respectivos procuradores. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49599 Nr: 1638-85.2015.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPDA, TESDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na 

peça inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio de VALDEMIR 

PEGO DO AMARAL e TÂNIA EVANGELISTA SILVA DO AMARAL nos 

termos do art. 226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do 

Código Civil.No tocante ao direito de guarda dos filhos, este será exercido 

pela genitora e o direito de visitas será exercido conforme acordado entre 

as partes.A pensão alimentícia, o Sr. Valdemir ficará obrigado ao 

pagamento equivalente a 38,07% (trinta e oito, sete por cento) do 

salário-mínimo vigente, bem como ao pagamento de 50% de despesas 

extraordinárias, na forma avançada pelas partes.Com relação à partilha do 

bem, proceda conforme pactuado na inicial.Sem custas e honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita pelo pálio da assistência judiciaria 

gratuita.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao 

cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais constante do documento de 

pág. 19. Com o cumprimento de todas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo e anotações 

pertinentes.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT.CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50439 Nr: 2026-85.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BELLO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 

84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 II. Em seguida, comprovado nos autos o recolhimento da diligência, 

CUMPRA-SE na integra a decisão proferida a ref. 04.

III. Diversamente, transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos 

conclusos para sentença – Código 36.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52636 Nr: 918-84.2016.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENNE JOAO DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUDOESTE MT em face de RENNE JOAO DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram acordo, almejando sua 

homologação e extinção do feito com fulcro no artigo 924, II, CPC – ref. 13.

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, ante o pagamento da 

obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do 

NCPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma acordada pelas 

partes.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52638 Nr: 920-54.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENNE JOAO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT em face de 

RENNE JOAO DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram acordo, almejando sua 

homologação e extinção do feito com fulcro no artigo 924, II, CPC – ref. 20.

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, ante o pagamento da 

obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do 

NCPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma acordada pelas 

partes.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53246 Nr: 1379-56.2016.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO MARCONDES MORALES, MARIA DE 

FATIMA LEAL NUNES MORALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A, Paulo 

Antonio Moreira, Gabriela Vieira de Oliveira, Leodomar Alves Duarte, Helio 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOCRATES GIL SILVEIRA MELO 

- OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 55 e 58 do Código de 

Processo Civil, ACOLHO a preliminar de conexão desta demanda com a 

Ação de Reintegração de Posse em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível – 

Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, registrada sob 

o nº 31058-95.2012.811.0041 e Código 777689. Por consequência, 

RECONHEÇO a incompetência desta Vara Única da Comarca de 

Arenápolis/MT para processar e julgar a presente ação de 

usucapião.INTIMEM-SE, via DJE, os patronos dos litigantes.Preclusa a via 

recursal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à 2ª Vara Cível – 

Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, grafando na 

missiva as nossas homenagens, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55125 Nr: 2738-41.2016.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leuzimar Carvalho Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUDOESTE MT em face de LEUZIMAR CARVALHO FARIA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entrementes, o autor afirmou que se compuseram amigavelmente acerca 

do objeto da presente lide, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 

3003-43.2016.8.11.0026 em trâmite nesta Comarca, requerendo a extinção 

do feito - ref. 19.

Juntou termo de acordo as págs. 89/96.

Vieram-me conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, ante o termo de acordo juntado nos autos, e estando as partes 

bem representadas, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, alínea “b”, do NCPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma acordada pelas 

partes.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58801 Nr: 1602-72.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda, 

José Wagner dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de Ação de Execução por Titulo Extrajudicial ajuizada por 

BANCO BRADESCO S/A em face de BIOPAR PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

PARECIS LTDA (BIOPAR), ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram acordo almejando sua 

homologação – ref. 14.

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, na forma 

do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Por fim, DEFIRO o pedido de suspensão, devendo os autos permanecerem 

na Secretaria da Vara até 24.04.2020, após, INTIME-SE a parte autora, 

através de seu representante legal para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 
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total quitação ou, querendo, manifestar-se no que entender de direito.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64523 Nr: 4814-04.2017.811.0026

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097/O

 DISPOSITIVO. (i) MANTENHO a prisão preventiva do representado 

FRANCKES PAULO GOMES LEANDRO e (ii) DETERMINO a entrega da 

menor IASMIM ASHELLEY LIMA para sua genitora LUCELIA PATRÍCIA DE 

ALMEIDA, mediante termo de responsabilidade.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se a genitora da menor para comparecimento nesta 

Secretaria judicial para assinatura do termo de responsabilidade, devendo 

ser advertida que deverá informar a este Juízo eventual alteração de 

endereço seu e da vítima (art. 101, ECA).Oficie-se a Casa Lar Santana de 

Nortelândia/MT do inteiro teor da presente.Oficie-se ao Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente de Santo Afonso/MT para que proceda com 

acompanhamento semanal, pelo prazo de 06 (seis) meses, encaminhando 

relatório minucioso a este Juízo.Oficiem-se ao Secretario de Saúde e 

Prefeito Municipal de Santo Afonso para que providenciem, com máxima 

urgência, os meios necessários para o perfeito acompanhamento 

psicológico da menor e sua genitora, informando o cumprimento, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Intime-se e se cumpra, COM MÁXIMA 

URGÊNCIA.Ciência ao Ministério Público. Arenápolis/MT, 19 de dezembro 

de 2017.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-81.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS COSTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000100-81.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos, bem como 

acerca da liberação do alvará. Arenápolis, 22/01/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-72.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI MAXIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010127-72.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, acerca do levantamento dos valores depositados nos autos. 

Arenápolis, 22/01/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-17.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANY DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000059-17.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, acerca do levantamento dos valores depositados nos autos. 

Arenápolis, 22/01/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-65.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010121-65.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, acerca do levantamento dos valores depositados nos autos. 

Arenápolis, 22/01/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-59.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANE DAS GRACAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TALITHA HELENA PEIXOTO PERON (REQUERIDO)

THAIS LIRA LELES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES SABARA OAB - MT0010950A 

(ADVOGADO)

MIRIAN ELISABETH NASCIMENTO OAB - MT0010276A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010167-59.2012.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, acerca do levantamento dos valores depositados nestes 

autos. Arenápolis, 22/01/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-29.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010115-29.2013.8.11.0026 REQUERENTE: PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - 

ME REQUERIDO: ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA Vistos. 

Considerando que o endereço apresentado pela parte exequente se 

mostra insuficiente para a expedição de carta de intimação, uma vez que 

falta informação quanto ao logradouro e número do domicílio, determino a 

sua intimação para que traga a correta informação do endereço da 
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executada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 485, inciso IV do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Arenápolis-MT, 22 de janeiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-77.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010159-77.2015.8.11.0026 REQUERENTE: GILBERTO MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos. Cite-se e 

notifique-se o(a/s) promovido(a/s) de todo o teor da presente ação, 

fazendo-se constar no mandado as advertências do art. 18, § 1º e art. 20, 

ambos da Lei 9.099/1995, para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação a 

ser designada pela senhora conciliadora, conforme sua pauta. Advirta-se 

o(a/s) promovido(a/s) quanto as consequências do seu não 

comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 

9.099/95 e enunciado nº 78 do FONAJE). Advirta o promovido(a/s), ainda, 

que a correspondência ou contrafé recebida no seu endereço é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (enunciado 

nº 5 – FONAJE). Notifique-se o(s/a) promovente, constando da intimação 

que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, 

da Lei n° 9.099/95. Importante salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor do(a) Promovente. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Arenápolis/MT, 22 de janeiro de 2018. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-24.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA DE LATICINIOS MARILAC LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT0009228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRIFUGAS DO BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLAUDETH GOULART SOARES - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010169-24.2015.8.11.0026 REQUERENTE: INDUSTRIA DE LATICINIOS 

MARILAC LTDA - EPP REQUERIDO: CENTRIFUGAS DO BRASIL SERVICOS 

DE MANUTENCAO EIRELI - ME Vistos. Considerando a ausência de 

resposta da carta de intimação na data audiência, determino a remeça dos 

autos à conciliadora, com o escopo de que designe e realize audiência de 

conciliação no presente feito. Intime-se a parte autora sobre o teor desta 

decisão, bem como para comparecer na audiência de conciliação a ser 

designada pela conciliadora, importando a sua ausência em extinção e 

arquivamento do processo. Designada a data da audiência de conciliação, 

proceda-se a citação dos requeridos para que compareçam na audiência, 

constando que o prazo legal, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação. 

Advirta-se os requeridos quanto as consequências do seu não 

comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 

9.099/95 e enunciado nº 78 do FONAJE). Advirta os requeridos, ainda, 

que a correspondência ou contrafé recebida no seu endereço é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (enunciado 

nº 5 – FONAJE). Notifique-se a parte autora, constando da intimação que 

sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei n° 9.099/95. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 22 de janeiro de 2017. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-45.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010187-45.2015.8.11.0026 REQUERENTE: JOAO ANDRE MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Tendo em vista a resposta 

negativa do A.R. da carta de citação da requerida, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o endereço atualizado da 

parte requerida. Sobrevindo a informação do endereço, remetam-se os 

autos à conciliadora, a fim de designar audiência de conciliação. Após, 

intimem-se as partes desta decisão, bem como para que compareçam a 

audiência designada, constando as advertências da decisão sob id nº 

6541118. Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 22 de janeiro de 2017. 

Marina Carlos França Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-11.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DOLVASI AFONSO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010133-11.2017.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 07/03/2018 Hora: 10:00, na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT, bem como acerca do indeferimento da 

tutela de urgência. Ressalta-se, outrossim, que a ausência da parte autora 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

Arenápolis, 22/01/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-94.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010229-94.2015.8.11.0026 REQUERENTE: MARIA DA APARECIDA SILVA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Defiro ao Promovente os benefícios da 
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gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, ss., CPC/2015. Com 

fundamento no art. 373, § 1º, CPC/2015 e art. 6º, VIII, do CDC, distribuo 

judicialmente o ônus da prova, de forma que incumbirá à Promovida 

demonstrar a legitimidade da cobrança, fato esse que é atribuição sua, 

conforme sedimentado na jurisprudência (súmula 359, STJ), podendo 

produzir tal prova com maior facilidade, portanto. Ademais, a produção de 

prova negativa pela Promovente revela-se judicial e materialmente 

impossível. Cumpra a Secretaria as seguintes providências: a) Cite-se e 

notifique-se a Promovida de todo o teor da presente ação, bem como para 

que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta 

Comarca, para audiência de conciliação a ser realizada em data designada 

pelo senhor conciliador, conforme sua pauta. b) Advirta-se a Promovida 

quanto as consequências do seu não comparecimento à audiência de 

conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95 e enunciado 78 do 

FONAJE). c) Notifique-se a Promovente para tomar as providências 

pertinentes, constando da intimação que sua ausência implicará extinção 

do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar 

que é necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

d) Intimem-se e se cumpra expedindo o necessário. Arenápolis-MT, 22 de 

janeiro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-32.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA AZEVEDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010259-32.2015.8.11.0026 REQUERENTE: DANIELLA AZEVEDO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para 

que, querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 22 de janeiro de 

2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-24.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010266-24.2015.8.11.0026 REQUERENTE: NILSON RODRIGUES DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 22 de 

janeiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-09.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BENEDITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010267-09.2015.8.11.0026 REQUERENTE: ODAIR BENEDITO DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para que, 

querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 22 de janeiro de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-09.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JADER LUIZ BORGES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010019-09.2016.8.11.0026 REQUERENTE: JADER LUIZ BORGES CORREA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para que, querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 22 de janeiro de 

2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-36.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS OAB - MT0016836A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010056-36.2016.8.11.0026 REQUERENTE: MARCELO DA SILVA MORAES 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Intime-se a parte autora para que, 

querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 22 de janeiro de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-35.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010069-35.2016.8.11.0026 REQUERENTE: LEANDRO COSTA SANTOS 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 22 de 

janeiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-57.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CEZAR SENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO)

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO)

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010074-57.2016.8.11.0026 REQUERENTE: MILTON CEZAR SENA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME Vistos. 

Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente impugnação à 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 22 de janeiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-78.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010286-78.2016.8.11.0026 REQUERENTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV Vistos. 

Ante o pagamento apresentado pela executada (id nº 10956863), 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente os 

dados bancários para transferência. Sobrevindo as informações 

bancárias do exequente, expeça-se competente alvará de levantamento 

dos valores depositados nestes autos. Após, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. ARENÁPOLIS/MT, 22 de 

janeiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-54.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARAUJO (REQUERENTE)

IRENE RODRIGUES RABELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010113-54.2016.8.11.0026 REQUERENTE: JOAO ARAUJO, IRENE 

RODRIGUES RABELO REQUERIDO: ROBSON PEREIRA DOS SANTOS 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 22 de janeiro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-81.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIANE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010096-81.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ROZIANE DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 22 de janeiro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010087-61.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE PIRES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010087-61.2013.8.11.0026 EXEQUENTE: VANTUIR ABRANTES DE 

QUADROS EXECUTADO: TATIANE PIRES DA CRUZ Vistos. Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê regular andamento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485, inciso III e IV, § 1º do CPC. Após, decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 22 de janeiro de 

2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010045-75.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010045-75.2014.8.11.0026 EXEQUENTE: VANTUIR ABRANTES DE 

QUADROS EXECUTADO: LUZIA SANTOS SILVA Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeria o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1º do 

CPC. Após, decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

ARENÁPOLIS/MT, 22 de janeiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010134-98.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010134-98.2014.8.11.0026 EXEQUENTE: VANTUIR ABRANTES DE 

QUADROS EXECUTADO: DIVINO DE ALMEIDA Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeria o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º. Após, 

decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

ARENÁPOLIS/MT, 22 de janeiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010070-54.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR SILVA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010070-54.2015.8.11.0026 EXEQUENTE: VANTUIR ABRANTES DE 

QUADROS EXECUTADO: PAULO CEZAR SILVA DE ALMEIDA Vistos. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do NCPC. Após, 

decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

ARENÁPOLIS/MT, 22 de janeiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010158-29.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIDE ANTUNES DE FRANCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010158-29.2014.8.11.0026 EXEQUENTE: IZAIDE ANTUNES DE FRANCA 

EXECUTADO: ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO Vistos. Tendo em vista a 

certidão no id nº 6537310, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, forneça novo endereço do executado, sob pena de 

extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do NCPC. Sobrevindo a 

informação do endereço, expeça-se o necessário para a intimação da 

parte executada. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 22 de janeiro de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-37.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERYKA PATRICIA ANDRADE RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010205-37.2013.8.11.0026 REQUERENTE: PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - 

ME REQUERIDO: ERYKA PATRICIA ANDRADE RIBEIRO Vistos. Tendo em 

vista a certidão no id nº 6532919, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, forneça novo endereço do executado, sob 

pena de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do NCPC. 

Sobrevindo a informação do endereço, expeça-se o necessário para a 

intimação da parte executada. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 22 de janeiro 

de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010086-08.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA MARASCHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010086-08.2015.8.11.0026 EXEQUENTE: KENIA MARASCHIN 

EXECUTADO: MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA Vistos. Tendo em vista 

a certidão no id nº 6539283, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, forneça novo endereço do executado, sob pena de 

extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do NCPC. Sobrevindo a 

informação do endereço, expeça-se o necessário para a intimação da 

parte executada. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 22 de janeiro de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-38.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ERMITA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIZ ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LISANETE PINTO DE SOUZA (REQUERIDO)

ALAIR PEDROSA AVILA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010127-38.2016.8.11.0026 REQUERENTE: AGNALDO ERMITA DE 

SOUZA, LUIZ ROSA DA SILVA REQUERIDO: LISANETE PINTO DE SOUZA, 

ALAIR PEDROSA AVILA Vistos. Considerando a certidão negativa de 

citação (id nº 6544113), determino a remeça dos autos à conciliadora, com 

o escopo de que designe e realize audiência de conciliação no presente 

feito. Designada a data da audiência de conciliação, intimem-se as partes, 

expedindo carta precatória de citação e intimação da parte requerida, 

conforme endereço apresentado no id nº 6544115, constando que o 

prazo legal, para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir 

da data da realização da audiência de conciliação. Advirta-se os 

requeridos quanto as consequências do seu não comparecimento à 

audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95 e 

enunciado nº 78 do FONAJE). Advirta os requeridos, ainda, que a 

correspondência ou contrafé recebida no seu endereço é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (enunciado nº 5 

– FONAJE). Notifique-se a parte autora, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/95. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 22 de janeiro de 2017. Marina Carlos 

França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-02.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 
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8010207-02.2016.8.11.0026 REQUERENTE: TATTIELY GONCALVES DE 

SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Com fundamento no art. 

373, § 1º, CPC/2015, distribuo judicialmente o ônus da prova, de forma que 

incumbirá à Promovida demonstrar a legitimidade da cobrança, fato esse 

que é atribuição sua, conforme sedimentado na jurisprudência (súmula 

359, STJ), podendo produzir tal prova com maior facilidade, portanto. 

Ademais, a produção de prova negativa pela Promovente revela-se judicial 

e materialmente impossível. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências: a) Cite-se e notifique-se a Promovida de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação a 

ser realizada em data designada pelo senhor conciliador, conforme sua 

pauta. b) Advirta-se a Promovida quanto as consequências do seu não 

comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 

9.099/95 e enunciado 78 do FONAJE). c) Notifique-se a Promovente para 

tomar as providências pertinentes, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das 

partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a 

pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo por procurador 

com poderes especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° 

estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 

assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma 

individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da 

Lei n° 9.099/95). d) Intimem-se e se cumpra expedindo o necessário. 

Arenápolis/MT, 22 de janeiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010151-08.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

JOSE PEDRO POLIZEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ALVES MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010151-08.2012.8.11.0026 EXEQUENTE: JOSE PEDRO POLIZEL, 

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME EXECUTADO: WILLIAN ALVES MENDES 

Vistos. Tendo em vista a certidão no id nº 6525938, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça novo endereço do 

executado, sob pena de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do 

NCPC. Sobrevindo a informação do endereço, expeça-se o necessário 

para a intimação da parte executada. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 22 de 

janeiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-91.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANI SANTOS CORDEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIVANI SANTOS CORDEIRO OAB - 007.154.631-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000164-91.2017.8.11.0026 REQUERENTE: MARIVANI SANTOS 

CORDEIRO - ME REPRESENTANTE: MARIVANI SANTOS CORDEIRO 

REQUERIDO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS FRANCA Vistos. Considerando 

o retorno negativo da carta de citação, bem como o teor do termo de 

audiência de conciliação, que informou que a parte reclamante entrou em 

contato com a parte requerida para composição de acordo extrajudicial, 

determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe novo endereço do requerido, ou ainda, na oportunidade, se 

manifeste acerca composição do acordo, juntado o respectivo termo, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1º do CPC. Após, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 22 de janeiro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-09.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS GOMES PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELI BAIONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010095-09.2011.8.11.0026 EXEQUENTE: SILAS GOMES PINHEIRO 

EXECUTADO: GRAZIELI BAIONI Vistos. Cuida-se de pedido de 

parcelamento do débito, com fundamento no art. 745-A do CPC/1973, 

apresentado pela parte executada (id nº 6523396). Pois bem, analisando o 

dispositivo legal que dá ao devedor a possibilidade de parcelar em até 06 

(seis) vezes o valor da dívida, verifica-se que a manifestação da vontade 

do devedor em parcelar a dívida deve ser apresentada dentro do prazo 

para oposição de embargos, senão vejamos: Art. 745-A. No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Desta forma, 

considerando que a executada foi intimada da decisão que iniciou o 

cumprimento de sentença em 25/03/2013, tendo a certidão de intimação 

sido juntada aos autos em 18/04/13, conforme id nº 6523234, a petição de 

parcelamento apresentada em 02/10/15 é intempestiva, restando 

prejudicada a sua analise. Assim, determino a intimação da parte 

exequente para que se manifeste da penhora online realizada nos autos 

(id nº 6523278), bem como para que promova o andamento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Arenápolis-MT, 22 de janeiro de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-51.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROBERTO DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010055-51.2016.8.11.0026 REQUERENTE: DIEGO ROBERTO DA SILVA 

CHAVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada 

por Diego Roberto da Silva Chaves, em face de Telefônica Brasil S.A. 

Alega o Promovente, em síntese, que foi surpreendido com uma restrição 

de crédito, oriunda de um débito junto a requerida. Aduz que, embora 

esteja sendo cobrado, nunca contratou com a requerida, requerendo em 

sede de tutela de urgência a exclusão do seu nome dos serviços de 

proteção ao crédito e, no mérito, a condenação da promovida a indenizá-la 

pelos danos morais que alega ter sofrido. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada 

no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos 

concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
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o risco ao resultado útil do processo. No entanto, de acordo com o 

enunciado nº 163 do FONAJE, tais procedimentos, requeridos em caráter 

antecedente, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais. 

Vejamos o teor do referido enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - Os 

procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, 

na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG) Não obstante, tal fato não é capaz de afastar a entrega da 

tutela jurisdicional preliminar diante de patente necessidade demonstrada 

nos autos pela parte, daí por que, pelo princípio da fungibilidade, passo a 

analisar o pedido de tutela antecipada com base nas regras e disciplinas 

da tutela de evidência (art. 311, CPC/2015), a qual comporta trânsito nos 

Juizados Especiais, cuja redação é a seguinte: Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Pois 

bem! Em um juízo de sumária cognição, entendo que os requisitos para o 

deferimento do pedido de tutela de evidência não estão presentes. No 

caso, os fatos narrados pela promovida e os documentos juntados aos 

autos não são capazes de convencer este Juízo, em sede de cognição 

sumária, de que a inclusão no cadastro de inadimplentes realizada pela 

empresa requerida é indevida, haja vista que, não demonstram que 

realmente não houve a formalização de um contrato entre as partes, 

tomando como base apenas a alegação da parte Autora de que nunca 

contratou. Assim, entendo necessária uma dilação probatória mais 

acurada dos fatos. Nesse sentido: É a jurisprudência nesse sentido: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO A CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – 

SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURA – REQUISITOS AUSENTES – 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de evidência independe da 

demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo. O seu 

deferimento exige a presença de uma das hipóteses previstas no art. 311 

do CPC/2015. A concessão liminar da tutela de evidência somente pode 

ocorrer nos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo legal. 

No caso concreto, não foram preenchidos os requisitos para o 

deferimento da tutela de evidência. (AI 121689/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017) Dessa forma, considerando a 

ausência dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela da 

evidência, o seu indeferimento é medida de rigor. Ante o exposto, sem 

prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. Defiro ao 

Promovente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

ss., CPC/2015. Lado outro, com fundamento no art. 373, § 1º, CPC/2015, 

distribuo judicialmente o ônus da prova, de forma que incumbirá à 

Promovida demonstrar a legitimidade da cobrança, fato esse que é 

atribuição sua, conforme sedimentado na jurisprudência (súmula 359, 

STJ), podendo produzir tal prova com maior facilidade, portanto. Ademais, 

a produção de prova negativa pela Promovente revela-se judicial e 

materialmente impossível. Cumpra a Secretaria as seguintes providências: 

a) Cite-se e notifique-se a Promovida de todo o teor da presente ação, 

bem como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no 

Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação a ser realizada em 

data designada pelo senhor conciliador, conforme sua pauta. b) 

Advirta-se a Promovida quanto as consequências do seu não 

comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 

9.099/95 e enunciado 78 do FONAJE). c) Notifique-se a Promovente para 

tomar as providências pertinentes, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das 

partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a 

pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo por procurador 

com poderes especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° 

estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 

assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma 

individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da 

Lei n° 9.099/95). d) Intimem-se e se cumpra expedindo o necessário. 

Arenápolis/MT, 22 de janeiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-71.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010086-71.2016.8.11.0026 REQUERENTE: FABIO NEVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 

9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento. Decido. De inicio anoto que a 

parte autora deixou de cumprir a decisão sob id nº 6543567, por quanto 

deixou de trazer aos autos documento necessário para comprovar o seu 

domicílio, ante a falta de idoneidade do documento apresentado para 

provar seu domicílio (id nº 6543577), resultando no indeferimento da 

petição inicial. Friso que tal documento é de suma importância para o 

direito de ação junto aos Juizados Especiais, visto que o art. 4º, da Lei 

9.099/1995, disciplina que será competente o foro do domicílio do réu ou 

no local onde este exerça suas atividades ou mantenha estabelecimento, 

ou no lugar onde a obrigação deverá ser satisfeita, ou no domicílio do 

autor ou do local do ato ou fato. Vejamos: Art. 4º É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Desta forma, para o ajuizamento da ação perante este 

Juizado, o autor deveria comprovar que possui domicílio nesta Comarca, 

uma vez que se trata de ação de reparação por danos morais. O artigo 

330 do NCPC trata acerca do indeferimento da petição inicial que se dará 

nas seguintes hipóteses: Art. 330. A petição inicial será indeferida 

quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor 

carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321. Compulsando os autos, verifica-se que foi dado 

oportunidade à parte autora de emendar a inicial, nos termos do art. 321 

do NCPC , porém, esta não atendeu corretamente a emenda. O parágrafo 

único do art. 321 dispõe que: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. Desta forma, verifica-se que a petição inicial 

deve ser indeferida. Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado: BUSCA E 

APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – READEQUAÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INÉRCIA DA PARTE – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, NCPC – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de 

emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não 

cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017) Por todo exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do NCPC indefiro a petição inicial e, julgo extinto o 

feito, sem resolução do mérito. Sem custas processuais. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publicado com inserção no sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Arenápolis-MT, 22 de janeiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-94.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA HELENA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000222-94.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ROSA HELENA VIANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de ação de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais, 

ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial. Conforme se colhe dos autos, a autora manifestou 

seu desinteresse na ação, requerendo a desistência, conforme petição 

sob id nº 10372165. Anoto que nestes casos, por se tratar de demanda 

cujo rito segue aos preceitos de celeridade de informalidade dos Juizados 

Especiais em sua Lei nº 9.099/95, está dispensado o consentimento da 

parte requerida, ainda que devidamente citada. Sobre o tema é enunciado 

do FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa forma, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015, 

HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela autora, 

consequentemente, julgo extinto o presente feito, sem a resolução do 

mérito. Sem custas e honorários advocatícios. Arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias. Arenápolis-MT, 22 de janeiro de 2018. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 19/2017-DF - TORNAR PÚBLICA a RELAÇÃO definitiva dos 

candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas, em 

conformidade ao Edital nº. 16/2017-DF, bem como definir data, horário e 

local da realização da aplicação do teste seletivo.

* O Edital n° 19/2017-DFcompleto, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57000 Nr: 673-18.2015.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANOR POMPILIO CORRÊA DE 

BARROS - OAB:15504, MARCELO TOMELIN BOGO - OAB:15.504/MT, 

RENATO DE CARVALHO DOS REIS - OAB:14770

 Vistos etc.

Ante o decurso de tempo desde a última manifestação do requerente, 

determino a intimação deste, pessoalmente, para que manifeste eventual 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56925 Nr: 630-81.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ELOY CROSSETTA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO 

STRAPAZZON DETOFOL - OAB:4234

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando sua necessidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento.

Após, conclusos para decisão saneadora.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55892 Nr: 12-39.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. W. MADEIRAS LTDA - ME, ROSANA 

POLETTO WITCEL, PAULO CEZAR VARGAS WITCEL, CARLOS DANIEL 

VARGAS WITCEL, CLAUDIOVETE SOARES WITCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o decurso de tempo desde a última manifestação da parte exequente 

(ref.37), intime-se esta, por seus procuradores, para que manifeste 

eventual interesse no prosseguimento do feito, em caso positivo, deverá 

apresentar endereço atualizado do executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55895 Nr: 13-24.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR MARTINS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o decurso de tempo desde a última manifestação da parte exequente 

(ref.32), intime-se esta, por seus procuradores, para que manifeste 

eventual interesse no prosseguimento do feito, em caso positivo, deverá 

apresentar endereço atualizado do executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58015 Nr: 1230-05.2015.811.0088

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA PAZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor, por seu advogado, pela derradeira vez, para que 

apresente procuração e documentos pessoais aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob as penas da lei.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62934 Nr: 2573-02.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Eichenberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela requerente 

e determino que promova o recolhimento das custas judiciais no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil.Intime-se. 

Cumpra-se.Após, venham os autos imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39344 Nr: 31-84.2011.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA PENHA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ROBSON ANDRADE 

DO CARMO - OAB:23119/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. 159, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de junho de 2018, às 13h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se o acusado, as testemunhas de acusação e defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Desde já determino a expedição de carta precatória para eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 51432 Nr: 114-32.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLENS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL DO BRASIL IND. MAQ. E COMERCIO LTDA, 

AREVA RENEWABLO BRASIL S.A, GUAÇU GERAÇÃO DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO LEONEL DE CASTILHOS 

- OAB:7394, Marcos Falcão de Moraes - OAB:311.247/SP

 Certifico e dou fé que, nesta data, o requerente Francisleo Dolens entrou 

em contato com esta Comarca para assim informar a instituição bancária 

sendo : Cooperativa de Crédito Sicoob, Agência n° 4345, Conta n° 3901-2, 

nome de Francisleo Dolens - CPF : 020.491.089-74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58741 Nr: 1701-21.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A J. TEIXEIRA SANTOS - ME, AFRODIZIO 

JUNIOR TEIXEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos etc.

Ante o teor da manifestação do executado retro (ref.08), intime-se o 

exequente, para que se manifeste, requerendo o que de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62090 Nr: 1931-29.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM LUIZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM Celular S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para emendar a inicial acostando aos autos cópia 

de sua carteira de trabalho/holerite, a fim de se aferir sua eventual 

hipossuficiência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62179 Nr: 2010-08.2016.811.0088

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JURACY NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor, por seu advogado, para que manifeste eventual 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63263 Nr: 2813-88.2016.811.0088

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para emendar a inicial acostando aos autos cópia 

de sua carteira de trabalho/holerite, a fim de se aferir sua eventual 

hipossuficiência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69137 Nr: 3409-38.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Acolho a cota ministerial retro.

 Intime-se a autora, por seu advogado, para que dê cumprimento integral 

ao que fora requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72592 Nr: 5874-20.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE MUNIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 2, intime-se a exequente a fim de que 

emende a inicial, promovendo os recolhimentos devidos das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51016 Nr: 1771-43.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE DA SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo novamente a parte Exequente para que apresente cálculo 

atualizado do débito, ou requeira o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56127 Nr: 139-74.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.A dos Santos & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUBILEU MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc.

Ante o teor da petição da requerida retro (ref.54), diga o autor sobre a 

quitação do ajuste entre as partes, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em caso positivo, determino, desde já, a devolução da cártula de cheque, 

a qual instruiu a inicial, ao autor ou seu advogado, no prazo mencionado 

acima.

No mais, ao analisar o caderno processual, verifico que razão não assiste 

a parte autora quando pugna pela devolução do valor da diligência paga 

ao Oficial de Justiça, uma vez que o mandado de citação fora devidamente 

cumprido, sendo positiva a diligência (ref.30), referindo-se a certidão 

juntada após (ref.34) à não localização do comprovante de pagamento 

inicial, o qual foi apresentado pelo advogado da demandante em data 

posterior ao certificado.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido do autor de devolução do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56973 Nr: 664-56.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA MENDONÇA ME, FRANCISCO 

FRANCELINO VIEIRA, LUCINÉIA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, 

JEFFERSON WEISS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique a Secretaria se houve alguma manifestação da executada 

citada.

No mais, compulsando o caderno processual, verifico que o executado 

Francisco Francelino Vieira não foi localizado para ser citado, conforme 

certificado pelo Oficial de Justiça à ref.20.

Assim, determino a intimação da parte exequente, para que informe o 

endereço atual do referido executado ou requeira o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem conclusos para apreciação do pedido de penhora on line.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59358 Nr: 220-86.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leniza Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON HELOM POIER - 

OAB:329413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 05 (cinco) dias, justificando sua necessidade, sob pena de 

indeferimento.

Após, conclusos para decisão saneadora.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59431 Nr: 268-45.2016.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA ALVES DE FIGUEIREDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM INÁCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nomeio inventariante a requerente RITA ALVES DE FIGUEIREDO 

FERREIRA, sob compromisso, a ser prestado em 05 (cinco) dias (artigo 

617, parágrafo único, CPC).

Após, no prazo de 20 (vinte) dias, deverá prestar as primeiras 

declarações (artigo 620 do CPC).

Citem-se, em seguida, os interessados, e intimem-se as Fazendas 

Públicas e o Ministério Público, expedindo-lhes cópias das primeiras 

declarações (artigo 626 do CPC).

Anoto que o cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários 

deverão ser citados por correio, sendo, ainda, publicado edital, nos termos 

do inciso III, do artigo 259, CPC.

 Após tais providências, digam as partes, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias (art. 627, CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60656 Nr: 911-03.2016.811.0088
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYEGO ADEGLAN SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para emendar a inicial acostando aos autos cópia 

de sua carteira de trabalho/holerite, a fim de se aferir sua eventual 

hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60657 Nr: 912-85.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA DIAS AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NOGUEIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Vanessa Dias Amaral em face de Carlos Nogueira de Morais.

No curso da instrução, as partes celebraram acordo.

 É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

 Promova-se o levantamento de eventual penhora ou restrição realizada.

Custas remanescentes pela parte requerida. Honorários advocatícios na 

forma acordada entre as partes.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61664 Nr: 1583-11.2016.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RODRIGUES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Postergo o recolhimento das custas e taxas judiciais para após a 

apresentação das primeiras declarações, ocasião em que será possível 

dimensionar o valor dos bens que serão inventariados.

Nomeio inventariante a requerente MICHELE FERREIRA, sob compromisso, 

a ser prestado em 05 (cinco) dias (artigo 617, parágrafo único, CPC).

Após, no prazo de 20 (vinte) dias, deverá prestar as primeiras 

declarações (artigo 620 do CPC).

Citem-se, em seguida, os interessados, e intimem-se a Fazenda Pública e 

o Ministério Público, expedindo-lhes cópias das primeiras declarações 

(artigo 626 do CPC).

Anoto que o cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários 

deverão ser citados por correio, sendo, ainda, publicado edital, nos termos 

do inciso III, do artigo 259, CPC.

 Após tais providências, digam as partes, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias (art. 627, CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62127 Nr: 1960-79.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEZERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de 

BEZERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP.

O exequente requereu a desistência da ação.

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o juiz homologar a desistência da ação.

No caso não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Custas pela parte autora. Sem honorários, tendo em vista que não houve 

qualquer manifestação da parte contrária.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63674 Nr: 3147-25.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE SOUZA ANDRADE, ANTONIO DE 

ANDRADE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por João Batista 

Alves em face de Marli de Souza Andrade.

Ato contínuo, indeferiu-se os benefícios da justiça gratuita e 

determinou-se a intimação da parte exequente a fim de que recolhesse as 

custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Apesar de devidamente intimado, o titular quedou-se inerte.

Pois bem.

Como outrora delineado na decisão inicial, não cabe ao Poder Judiciário 

assumir o ônus das despesas de quem tem condições de fazê-lo, sob 

pena de prejuízo daqueles que realmente comprovem a sua 

impossibilidade.

Assim tenho que o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto indefiro a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 

485, inciso I, c/c 290, do CPC.

Proceda-se ao cancelamento da distribuição como dispõe o artigo 290 do 

CPC.

P.R.I.

 Dispenso a intimação da parte executada, uma vez que esta sequer 

chegou a ser citada.

 Após o trânsito em julgado, certifique e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66962 Nr: 1909-34.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DALBOSCO - ME, GERSON 

DALBOSCO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que a parte autora realize o pagamento da 

diligência o oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66975 Nr: 1919-78.2017.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ORTIZ DE FRANÇA, MERINEIA MAIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposta por Edson Ortiz de 

França e Merineia Maia Barbosa.

Determinou-se que a parte autora emendasse a inicial, devendo juntar aos 

autos cópia de sua carteira de trabalho/holerite, a fim de se aferir sua 

eventual hipossuficiência, sob pena de indeferimento da exordial.

Apesar de devidamente intimados, os titulares quedaram-se inertes.

Pois bem.

Não cabe ao Poder Judiciário assumir o ônus das despesas de quem tem 

condições de fazê-lo, sob pena de prejuízo daqueles que realmente 

comprovem a sua impossibilidade.

No caso dos autos, os autores sequer se manifestaram, não trazendo 

comprovação de suas rendas.

Assim, tenho que o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto indefiro a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 

485, inciso I, c/c 290, do CPC.

Proceda-se ao cancelamento da distribuição como dispõe o artigo 290 do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, certifique e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67473 Nr: 2258-37.2017.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA MELO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO VARGAS KAIPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que a parte autora apresente suas primeiras 

declarações, conforme determinação de referência 4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68564 Nr: 3005-84.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298

 Nos termos da legislação vigente intimo a parte requerida por meio de sua 

procuradora à comparecer a audiência designada para o dia 25 de janeiro 

de 2018 às 15h30min, bem como da decisão de ref. 29 que indeferiu o 

pedido de tutela antecipada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72401 Nr: 5751-22.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL OLIVEIRA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por 

danos morais proposta por Rafael Oliveira Amaral em face de Gazin 

Móveis e Eletrodomésticos.

A parte autora peticionou desistindo da ação (ref. 5).

 É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando, quando o juiz homologar a desistência da 

ação.

No caso, não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Custas remanescentes pela parte autora. Sem honorários, tendo em vista 

que não houve citação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72696 Nr: 5955-66.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RABELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA ADRIANA RABELO - 

OAB:3026-AP

 Certifico que nesta data foi proferida decisão pelo Juiz Plantonista Dr. 

Ricardo Nicolino de Castro, a seguir transcrita:

" Ação Penal nº 5955-66.2017.811.0088 – código 72696

Réu: Fabio Rabelo de Oliveira

Vistos em plantão regional.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de autorização de viagem, formulado pelo denunciado 

FABIO RABELO DE OLIVEIRA, requerendo autorização para se ausentar 

desta Comarca de Aripuanã-MT, com a finalidade de trabalhar na cidade 

de Macapá-AP, na construção de usina hidrelétrica.

É breve o relatório. Decido.

 Compulsando os autos, verifico que o referido acusado vem cumprindo 

regularmente as medidas cautelares impostas quando da revogação da 

sua prisão (ref.15).

Ademais, entendo que a vontade e necessidade de trabalhar demonstrada 

pelo denunciado indica uma predisposição em atender e cumprir aos 

comandos judiciais e legais, a todos impostos para um bom convívio em 

sociedade, que é o que se espera.

Diante do exposto, não havendo motivos para se negar o pleito, defiro o 

pedido formulado, autorizando a saída do réu FABIO RABELO DE 

OLIVEIRA, para a cidade de Macapá-AP, pelo período que se fizer 

necessário, devendo cumprir as demais medidas cautelares impostas e 

retornar assim que possível, sob pena de revogação dos benefícios 

concedidos.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Macapá-AP, para que o 

réu possa cumprir naquela cidade as cautelares impostas.

Fica advertido o réu da necessidade de manter atualizado seu endereço 

perante o juízo de Aripuanã-MT e Macapá-AP.

Intime-se o denunciado.

 Ciência ao Ministério Público.

Sirva-se a cópia desta decisão como MANDADO, OFÍCIO E CARTA 
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PRECATÓRIA.

Cumpra-se, expedindo o necessários com as cautelas de estilo.

De Porto dos Gaúchos para Aripuanã, 02 de janeiro de 2018, às 17h45min.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito Plantonista

Polo X – TJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51899 Nr: 628-82.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de fls 173, redesigno a audiência para o 

dia 20 de junho de 2018, às 15h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

Intimem-se o réu, o seu advogado (Dr. David), as testemunhas de 

acusação bem como as de defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Desde já determino a expedição de carta precatória para eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.

Sirva-se a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55674 Nr: 2126-82.2014.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:13.994-A - MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8194-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seus procuradores, para que manifeste 

eventual interesse no prosseguimento do feito, em caso positivo, deverá 

recolher o valor da diligência do Oficial de Justiça para citação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55749 Nr: 2169-19.2014.811.0088

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE BULDAKI GIANELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, por seus advogados, a especificarem as provas 

que desejam produzir, justificando sua necessidade, no prazo de cinco 

dias, sob pena de indeferimento.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56823 Nr: 566-71.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo Mallmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIMAR MACHADO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido do autor retro (ref.31), uma vez que já fora tentada a 

citação do requerido no endereço indicado na exordial, sendo informado 

ao meirinho que o demandado se mudou para a cidade de Juína/MT 

(ref.13).

Assim, intime-se o autor, para que apresente endereço atual do requerido 

ou requeira o que lhe melhor aprouver, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56930 Nr: 633-36.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM LUIZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS PLÁCIDO GOES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, por seus advogados, a especificarem as provas 

que desejam produzir, justificando sua necessidade, no prazo de cinco 

dias, sob pena de indeferimento.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58726 Nr: 1691-74.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por Carlos Eduardo 

Jesus da Silva, devidamente representado por sua genitora, em face de 

Edson Ferreira da Silva.

No curso da instrução, as partes celebraram acordo.

 É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

 No mais, expeça-se IMEDIATAMENTE CONTRA-MANDADO de prisão em 

favor do executado Edson Ferreira da Silva.

Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Ciência ao Ministério Público.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72153 Nr: 5552-97.2017.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Canali Camera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que a parte autora apresente, caso queira, 

impugnação, no prazo de 15 dias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56610 Nr: 518-76.2015.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZETE MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 14, 

intimo a parte autora a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59735 Nr: 451-77.2016.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR LUIZ DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Elizete Ap. Oliveira Scatigna - OAB:12.090-A, 

PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristianne Maria Kunst 

talaska - OAB:7987-MT, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:11991

 Certifico que, ante a apresentação de contestação (ref. 20) e visando o 

devido impulsionamento dos autos, intimo a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, para querendo impugnar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25473 Nr: 259-23.2011.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINA RODRIGUES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos etc.

Considerando que questões relativas a honorários (contrato de prestação 

de serviços) devem ser discutidas em ações próprias, por se tratarem de 

matérias estranhas ao feito, ao tempo, em que defiro o pedido formulado à 

fl. 136 pelo advogado da parte autora, determino a expedição de alvará de 

levantamento da importância vinculada a este feito, em favor do 

procurador da requerente, procedendo-se, assim, ao débito por meio da 

transferência eletrônica da aludida importância mais eventual acréscimo, 

oriundo de juros e/ou de correções monetárias, na conta corrente 

informada, qual seja, n.º 49.054-7, agência 0551-7, Banco do Brasil, CPF 

do procurador da requerente: 379.863.681-87 (Júlio Almeida de Souza).

Após a entrega do alvará ao procurador da beneficiária, aguarde-se o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias.

Em nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e as cautelas de estilo.

Intime-se a requerente e a sua defesa, acerca do presente despacho.

Sirva-se a cópia da presente como MANDADO.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55718 Nr: 204-33.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO JOSÉ ASSMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRES POLESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO 

- OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ante a correspondência devolvida negativa, e visando o 

devido impulsionamento do feito intimo a parte autora para manifestar-se, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56245 Nr: 389-71.2015.811.0100

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS FUCHS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA CAROLINA MARQUES MIRANDA 

DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Burtet - 

OAB:OAB/RS 12.540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDELSIO SOUSA LELIS - 

OAB:156920-MT

 Certifico que ante a apresentação da contestação e visando o devido 

impulsionamento dos autos intimo a parte autora, para querendo impugnar, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57074 Nr: 693-70.2015.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRICOLA CENTRO OESTE, 

MARTINHO JORDÃO PALUDO, BRUNA BONI, JOCIMAR FACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEISON TEIXEIRA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:27649

 Vistos etc.

Intime-se a fazenda pública estadual para impugnação da exceção de 

pré-executividade, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão, 

notadamente à respeito da existência da execução fiscal de nº 51076 - 

610-59.2012.811.0100 que já estaria executando a CDA nº 20127662, 

título executivo que instrui o presente processo.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24633 Nr: 869-25.2010.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA DO PRADO FARIA 

PIETSCH - OAB:9397 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daguimar Lustosa Nogueira 

Cavalcante - OAB:4120/RO

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costumes 

referentes a qualquer valor pendente – custas e taxas judiciais-.

PRI.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24737 Nr: 973-17.2010.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS TIAGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Intime-se o requerente para peça o que lhe for de direito, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57069 Nr: 689-33.2015.811.0100

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DORCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 08, 

intimo a parte autora a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57933 Nr: 954-35.2015.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO DE CARVALHO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial entre as partes acima 

nominadas, visando receber o valor descrito na exordial.

À fls.140/141 retro há informações de que houve quitação da dívida.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

 "Extingue-se a execução quando:

(...)

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

Considerando que houve a satisfação da dívida, a extinção do feito em 

razão do pagamento é medida que se impõe.

 Ante o exposto, e com fulcro no artigo 924, inciso III do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

processo executivo, ante o pagamento do débito.

 Custas pela executada.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 58288 Nr: 1024-52.2015.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987

 Diante do exposto, com base no art. 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, 

JULGO PROCEDENTE os presentes embargos, em face da prescrição do 

direito do Embargado de executar o crédito. Translade-se cópia dessa 

decisão para os autos da ação de execução (código 56499).DEIXO DE 

CONDENAR o Embargado nas verbas sucumbenciais, tendo em vista ser 

beneficiário da assistência judiciária gratuita.P.R.I.CUMPRA-SE, servindo 

esta como MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65091 Nr: 1155-56.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seus advogados, para que, caso 

queira, no prazo legal impugne a contestação apresentada.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39455 Nr: 1344-04.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIARA JOAQUINA MIRANDA DOS SANTOS, 

WALESON CASSIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 Visto, etc.Decisão->Determinação.Trata-se de processo criminal em que o 

Ministério Público ofereceu denúncia em face de NAIARA JOAQUINA 

MIRANDA DOS SANTOS e WALESON CASSIANO DOS SANTOS, pela 

prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.Após 

serem determinadas as notificações dos denunciados na data de 

30.08.2017 (fls. 71/71-v), os denunciados apresentaram defesas prévias, 

arrolando as testemunhas de defesa e requereram a substituição em caso 

de suas ausências, consoante se vê à folha 88.E os autos vieram 

conclusos.É o breve relato.DECIDO.RECEBO a denúncia ofertada em face 

de NAIARA JOAQUINA MIRANDA DOS SANTOS e WALESON CASSIANO 

DOS SANTOS, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos 

do artigo 41, do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do Código de Processo Penal.Diante disso, não havendo preliminares 

ou documentos novos juntados aptos a ensejar qualquer das situações 

previstas no art. 397 do CPP, determino o prosseguimento do feito, para 

tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2018, às 14h30min.INTIMEM-SE os denunciados, seus 

patronos e as testemunhas arroladas pelas partes, para comparecem à 

audiência supra designada. O pedido de substituição de testemunhas 

somente se justifica na eventualidade de não serem encontradas ou por 

motivo de força maior, assim, caso não justificado o pedido, o momento 

oportuno para arrolar as testemunhas deverá seguir o previsto no art. 

396-A, do CPP. Dessa forma, a possibilidade de substituição de 

testemunha será analisada em momento próprio, caso ocorra algumas das 

situações evidenciadas acima.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39568 Nr: 1393-45.2017.811.0110

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SILVESTRE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13702

 DISPOSITIVO.Posto isso, DEFIRO a substituição do bem arrestado em fls. 

54/60, pelo bem apresentado em fls. 100-v/101-v, devendo ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 740 de 1095



apresentada cópia do CRLV do veículo em nome da empresa 

requerida.EXPEÇA-SE o mandado de arresto do bem de fls. 100-v/101-v; 

nomeio como depositário o requerente SÉRGIO SILVESTRE 

FERREIRA.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36226 Nr: 1553-44.2015.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITRALFER METALÚRGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. MAXSON GONÇALVES RODRIGUES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:/SP 159.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 152, VI do CPC 

e da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Informo desde 

já, que o valor a ser recolhido é para cumprimento de diligencia na zona 

urbana, no centro na cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37914 Nr: 410-46.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL APARECIDO MILTON BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍSA COMAR - OAB:48308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO para os devidos fins, que deixei de encaminhar a presente 

missiva para cumprimento da diligência solicitada pela Comarca 

Deprecante, pois ao verificar o encarte processual notei que o patrono da 

parte exequente efetuou o depósito da diligência dos Oficiais de Justiça de 

forma equivocada, já que recolheu os valores solicitados através de Guia 

de Depósito Judicial, o que vincula os valores ao Sistema de Depósitos 

Judiciais (SISCONDJ), contrariando a intimação realizada à fl. 27, que 

expressamente solicitava o pagamento através de depósito na Conta 

aberta na Agência Banco do Brasil desta municipalidade com o finalidade 

única e exclusiva de recolher o pagamento de valores para diligencias de 

Oficiais de Justiça.

 CERTIFICO ainda, que ao verificar no Sistema acima informado notei que 

não existem valores vinculados ao processo, sendo que o depósito 

realizado na fls. 30, é de outra missiva distribuida sob o código 36717, 

como certificado na certidão de fls.29.

 POR FIM, CERTIFICO que desde o mês de julho do corrente ano a 

Corregedoria Geral de Justiça publicou provimento alterando a forma de 

recolhimento de diligencia dos Oficiais de Justiça devendo estas serem 

recolhidas também por guia de depósito, entretanto vinculadas ao Sistema 

de Controle de Pagamento de Diligências (CPD), disponibilizadas junto ao 

'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência

 Wanessa dos Passos Farias

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40456 Nr: 1682-75.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE GOMES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARVALHO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante disso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, a fim de 

determinar que o requerido se abstenha de vender os bens descritos à 

folha 10, sob pena de multa correspondente ao valor de avaliação do 

eventual bem vendido, nos termos do art. 297 do CPC. Consigno, desde já, 

que em relação à moto Yamaha com placa OOQ 2295 (Campo 

Grande-MS), será realizada a restrição de transferência, via RENAJUD, 

com fulcro no art. 297 do CPC. A medida é de caráter precário e poderá 

ser revista no decorrer do processo, permanecendo, por ora, até a 

resolução de mérito. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, que prima pela solução 

consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser 

promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores 

Públicos e membros do Ministério Público, e considerando ainda, o previsto 

no art. 694 do mesmo Diploma, a ora requerente peticionou no sentido de 

ouvir as testemunhas arroladas às fls. 16, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2018 às 14h30min (MT), ocasião 

em que oportunamente se tentará uma conciliação amigável, referente aos 

pedidos de fls. 15/16. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40857 Nr: 1856-84.2017.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69, DEFIRO A 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO QUALIFICADO ÀS 

FOLHAS 04.Com fundamento no art. 3º, §9º do Dec. Lei 911/69, determino 

a restrição do veículo Marca Chevrolet; Modelo: Astra HB 4P Advantage; 

Chassi: 9BGTR48W08B155521; cor: vermelha; ; ano: 2007/2008; 

placa:NGW2607; Renavan: 936860103, via RENAJUD.Expeça-se mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o bem com a autora.Executada a 

tutela provisória, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados do cumprimento da medida, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69, com redação inserida pela Lei 10.931/04).Poderá, ainda, o 

devedor fiduciante, apresentar resposta no prazo de 15(quinze) dias, 

contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que 

tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25044 Nr: 67-94.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DAMASIO DA SILVA-ME, MARIA DAMASIO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 152, VI do CPC 

e da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, o devido 

cumprimento do mandado de fls. 62, pois como é de conhecimento dos 

Oficias de Justiça que militam nesta Comarca os efeitos da decisão 

infomrada na certidão de fls.63, fora suspensa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32346 Nr: 98-75.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DE SOUZA SOARES COMERCIO - ME, 

EVALDO DE SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 152, VI do CPC 

e da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Informo desde 

já, que o valor a ser recolhido é para cumprimento de diligencia na zona 

urbana, no centro na cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32986 Nr: 637-41.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA BERNADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de pedido de Execução de Sentença proposta por MARIA DIVINA 

BERNADO DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, fls. 95/95,verso, com 

determinação para expedição das RPV’s..

Em fls. 105/106, o INSS apresentou aos autos demonstrativos dos 

depósitos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores depositados 

pelo Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos 

valores depositados em fls. 105/106.

Com a devida vinculação dos valores, expeça-se o competente alvará de 

levantamento dos valores, através do SISTEMA SISCONDJ, atentando-se 

para os dados bancários informados às fls. 104.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32987 Nr: 638-26.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, PROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, HOMOLOGANDO os cálculos de 

folhas 93/98. Condeno o impugnado ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor 

descrito como excesso de execução (fl.85); entretanto, suspendo a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Com o trânsito em julgado, 

expeçam-se as requisições de pequeno valor.Nada mais havendo, 

proceda-se a baixa e o arquivamento, com as respectivas anotações, 

averbações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35193 Nr: 687-33.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. PRUDENTE DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 152, VI do CPC 

e da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, a intimação da 

parte autora para manifestar sobre o teor da certião do Oficial de Justiça, 

aportada in retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40864 Nr: 1859-39.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR ALVES PEREIRA, SILMA MELO DE 

OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO S/A em face de HELIOMAR ALVES PEREIRA e 

SILMA MELO DE OLIVEIRA PEREIRA.

Vislumbro a presença dos requisitos necessários ao ajuizamento da 

presente execução.

I - Citem-se os executados para, querendo, efetuarem o pagamento do 

débito no prazo de 3 (três) dias, com direito, neste caso, à redução de 

metade da verba honorária, a qual, com arrimo no art. 827, do CPC, fixo em 

10%.

 II - Procedida a citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a 

primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de 

embargos, ficando em posse da segunda via para efeito de penhora. Caso 

não sejam localizados os executados, deverá o Oficial de Justiça 

proceder nos termos do art. 830 do CPC.

III - Não satisfeita a obrigação no prazo acima, proceda-se o Oficial de 

Justiça, munido da segunda via do mandado, à penhora e respectiva 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

delas intimando-se as partes.

 IV - Consigne-se no mandado que, querendo a parte executada embargar 

a execução, os embargos poderão ser interpostos, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, e deverão ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias – art. 915 do CPC -, contados a partir da juntada aos autos 

do mandado de citação, sob pena de preclusão.

 V - Anote-se, também, que no prazo para embargos, reconhecendo os 

devedores o crédito do exequente e comprovado o pagamento de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, poderão requerer o parcelamento do débito em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (CPC, art. 916).

VI - Fica autorizada a obtenção de certidão comprobatória do ajuizamento 

da execução junto ao Cartório Distribuidor, nos termos do artigo 828, do 
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CPC, devendo, contudo, o exequente observar o disposto nos parágrafos 

1º a 5º do referido artigo.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40866 Nr: 1861-09.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO S/A em face de HELIOMAR ALVES PEREIRA.

Vislumbro a presença dos requisitos necessários ao ajuizamento da 

presente execução.

I - Cite-se o executado para, querendo, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 3 (três) dias, com direito, neste caso, à redução de metade da 

verba honorária, a qual, com arrimo no art. 827, do CPC, fixo em 10%.

 II - Procedida a citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a 

primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de 

embargos, ficando em posse da segunda via para efeito de penhora. Caso 

não sejam localizados os executados, deverá o Oficial de Justiça 

proceder nos termos do art. 830 do CPC.

III - Não satisfeita a obrigação no prazo acima, proceda-se o Oficial de 

Justiça, munido da segunda via do mandado, à penhora e respectiva 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

delas intimando-se as partes.

 IV - Consigne-se no mandado que, querendo a parte executada embargar 

a execução, os embargos poderão ser interpostos, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, e deverão ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias – art. 915 do CPC -, contados a partir da juntada aos autos 

do mandado de citação, sob pena de preclusão.

 V - Anote-se, também, que no prazo para embargos, reconhecendo o 

devedor o crédito do exequente e comprovado o pagamento de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, poderá requerer o parcelamento do débito em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (CPC, art. 916).

VI - Fica autorizada a obtenção de certidão comprobatória do ajuizamento 

da execução junto ao Cartório Distribuidor, nos termos do artigo 828, do 

CPC, devendo, contudo, o exequente observar o disposto nos parágrafos 

1º a 5º do referido artigo.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40869 Nr: 1863-76.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR ALVES PEREIRA-ME, HELIOMAR 

ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO S/A em face de HELIOMAR ALVES PEREIRA-ME e 

HELIOMAR ALVES PEREIRA.

Vislumbro a presença dos requisitos necessários ao ajuizamento da 

presente execução.

I - Citem-se os executados para, querendo, efetuarem o pagamento do 

débito no prazo de 3 (três) dias, com direito, neste caso, à redução de 

metade da verba honorária, a qual, com arrimo no art. 827, do CPC, fixo em 

10%.

 II - Procedida a citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a 

primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de 

embargos, ficando em posse da segunda via para efeito de penhora. Caso 

não sejam localizados os executados, deverá o Oficial de Justiça 

proceder nos termos do art. 830 do CPC.

III - Não satisfeita a obrigação no prazo acima, proceda-se o Oficial de 

Justiça, munido da segunda via do mandado, à penhora e respectiva 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

delas intimando-se as partes.

 IV - Consigne-se no mandado que, querendo a parte executada embargar 

a execução, os embargos poderão ser interpostos, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, e deverão ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias – art. 915 do CPC -, contados a partir da juntada aos autos 

do mandado de citação, sob pena de preclusão.

 V - Anote-se, também, que no prazo para embargos, reconhecendo os 

devedores o crédito do exequente e comprovado o pagamento de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, poderão requerer o parcelamento do débito em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (CPC, art. 916).

VI - Fica autorizada a obtenção de certidão comprobatória do ajuizamento 

da execução junto ao Cartório Distribuidor, nos termos do artigo 828, do 

CPC, devendo, contudo, o exequente observar o disposto nos parágrafos 

1º a 5º do referido artigo.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19731 Nr: 750-73.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIDIO ANTONIO DA COSTA, ERONDINA PIRES DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC com 

autorização expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora, para manifestar no prazo de 10 

(dez) dias, sobre o pedido de desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25902 Nr: 925-28.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL JOSE DE FARIAS, JUSTINO 

NOGUEIRA DE FARIAS, MARIA CONCEIÇÃO VIRGILIO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, STEFANY M. F. R. DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL DARCI DOLZAN - 

OAB:2496-B

 Vistos, etc.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Homologação de Transação

RELATÓRIO

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa, proposta 

pelo Banco CNH Capital S/A, em face de Lourival José de Farias e, na 

qualidade de avalistas, Justino Nogueira de Farias e Maria Conceição 

Virgilio Vasconcelos.

A exequente apresentou acordo realizado com a parte executada, 

pugnando pela homologação (fls. 166/167).

É o breve relato dos fatos.

 Fundamento e Decido.

DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

Tratando-se de direito disponível das partes a composição é o melhor 

caminho para a solução dos conflitos, neste norte, a homologação do 

acordo entabulado é medida de direito que se impõe.

Desta forma, necessária se faz a homologação do acordo entabulado 

pelas partes, para que dele surtam os efeitos legais e jurídicos entre os 

demandantes.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 
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supramencionadas, nos termos da petição de folhas 166/167, declarando 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

Promova-se baixa da penhora de fls. 69/70.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do acordo 

firmado entre as partes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35922 Nr: 124-05.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIO WEREPTÉ TSEREUDZÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Dessa forma, Recebo a denúncia ofertada em face de FELICIO WEREPTÉ 

TSEREUDZÉ, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos 

do artigo 41, do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do Código de Processo Penal.Insta salientar que o recebimento, cujo 

despacho contém carga decisória e requer fundamentação (art. 39, inc. IX 

da CF), não implica em pré-julgamento (art. 5º, inciso LVII, da Carta 

Magna), o que evidencia que o exame do mérito dependerá da análise do 

conjunto probatório a ser carreado, com a garantia do devido processo 

legal.Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário.Consigne-se no mandado de citação que o 

Sr. Oficial de Justiça indague ao denunciado se possui advogado 

constituído, e caso não possua, se têm condições de constituir advogado, 

devendo tudo ser certificado.Após, com o mandado já juntado ao 

processo, a Sra. Gestora Judiciária deverá observar a certidão do Oficial 

de Justiça e, não tendo o acusado advogado constituído, volte os autos 

conclusos.Defiro, os pedidos do Ministério Público, para determinar a 

requisição de folha de antecedentes dos acusados junto ao Instituto de 

Identificação do Estado do Mato Grosso, e do Instituto Nacional de 

Identificação de Brasília, bem como certidão criminal do cartório distribuidor 

desta Comarca e da de origem dos mesmos, devendo ser certificado o 

trânsito em julgado, caso haja condenação.Apresentada a defesa e sendo 

arguido preliminar ou apresentado documentos, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação (art. 409, do CPP).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41042 Nr: 53-32.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIR TRACTOR , INC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO ANIERI JUNIOR - 

OAB:167.138/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

1 - Trata-se de Carta Precatória para busca e apreensão de bens e 

citação do requerido, conforme finalidade descrita às fls. 06/07.

2 - Verifico que a carta precatória preenche os requisitos dos artigos 250 

e 260 do CPC, sabendo-se que apresenta natureza itinerante, à luz do art. 

262 do CPC; dessa forma:

3 – Certificado o recolhimento de eventuais custas e confirmada a 

autenticidade; cumpra-se na forma deprecada.

 4 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

5 – Às providências.

De Nova Xavantina para Campinápolis – MT, 18 de janeiro de 2018.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86209 Nr: 694-52.2015.811.0101

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMILTON DOS SANTOS, Filiação: 

Carolina Oliveira dos Santos e Joao Golsalves dos Santos, data de 

nascimento: 02/11/1963, natural de Quedas do Iguaçu-PR, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: "Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, por 

conseguinte, DECRETO, por sentença, o divórcio do casal NEUZA 

CRISTINA DOS SANTOS e AMILTON DOS SANTOS, julgando dissolvida a 

sociedade conjugal existente entre ambos (art. 1.571, inciso IV, CC); e 

DETERMINO a partilha do bem imóvel em comum na proporção de 50% 

(cinquenta) por cento para cada cônjuge.Expeça-se formal de 

partilha.Custas pela parte autora, que é beneficiária da Justiça 

Gratuita.Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

averbação ao Ofício do Registro Civil, passando a cônjuge virago utilizar o 

nome de solteira: NEUZA CRISTINA HARTMANN.Em razão da atuação da 

nobre defensora dativa Dra. Daniella Maria Lima Silva Gomes, OAB nº 

12.687-B, representando o requerido, CONDENO o Estado de Mato Grosso 

no pagamento dos honorários advocatícios no valor de 2 URH da Tabela 

de Honorários da OAB/MT, no valor de R$ 1.761,00 (um mil e setecentos e 

sessenta e um reais), referentes aos honorários advocatícios. Expeça-se 

a certidão, nos termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ.P.R. Intime-se o 

requerido por edital.Após, obedecidas às formalidades da CNGC, 

arquivem-se.Cláudia, 06 de novembro de 2017.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAEL RIBEIRO, 

digitei.

Cláudia, 07 de dezembro de 2017

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54092 Nr: 673-18.2011.811.0101

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BIRKHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS BIRKHAN, Cpf: 21407908049, 

Rg: 80.324.752-31, Filiação: Marta Maria Birkhan e Albino Berkhan, data de 

nascimento: 05/11/1949, brasileiro(a), natural de Porto Alegre-RS, 

casado(a), agricultor, Telefone (66) 9903-6920. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.452,32 (Dois mil e quatrocentos e cinquenta e 

dois reais e trinta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e 
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encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44751 Nr: 94-51.2003.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANO FERREIRA DOS SANTOS, 

brasileiro(a), advogado, Telefone 66-3531-7129. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 260,00 (Duzentos e sessenta reais), no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de ser lavrada Certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações 

no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44751 Nr: 94-51.2003.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR DE LIMA, Cpf: 33843384215, Rg: 

0000587717, Filiação: Gerônimo de Lima e Matilde de Balde, data de 

nascimento: 20/05/1966, brasileiro(a), natural de Santo Antonio do 

Sudoeste-PR, casado(a), autônomo - motorista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 260,00 (Duzentos e sessenta reais), no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de ser lavrada Certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações 

no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46384 Nr: 396-75.2006.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA ORTMEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSA MARIA ORTMEIER, Cpf: 

81504900944, Rg: 2.065.099-0, brasileiro(a), separado(a) judicialmente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 519,47 (Quinhentos e dezenove reais e 

quarenta e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80366 Nr: 689-35.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. DIAS MOREIRA - EPP, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA MARIA DIAS MOREIRA, Cpf: 

60434007153, Rg: 867.461, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido ORLANDO MOREIRA, Cpf: 

38413116104, Rg: 593.203, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 408,89 (Quatrocentos e oito reais e oitenta e 

nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44839 Nr: 506-11.2005.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: UNIÃO Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALVES SARAIVA - EMANCIPADO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO ALVES SARAIVA - 

EMANCIPADO., CNPJ: 03107468000178. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 968,95 (Novecentos e sessenta e oito reais e 

noventa e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48850 Nr: 1354-27.2007.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZENAIDE FERREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

45202923104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 597,18 (Quinhentos e noventa e sete reais e 

dezoito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80368 Nr: 691-05.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. DIAS MOREIRA - EPP, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA MARIA DIAS MOREIRA, Cpf: 

60434007153, Rg: 867.461, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido ORLANDO MOREIRA, Cpf: 

38413116104, Rg: 593.203, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 408,89 (Quatrocentos e oito reais e oitenta e 

nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83678 Nr: 857-66.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO BARBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT12.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca dos laudos socioeconômico e pericial 

de fls. 50/56 e 72.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98814 Nr: 2709-23.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CÍCERO PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

92737358353, Rg: 1055321982, Filiação: Francisca Pereira de Souza. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental movida pelo 

Ministério Público em face de CÍCEO PEREIRA DE SOUZA, para reparação 

de danos causados ao meio ambiente no imóvel rural denominado 

"Fazenda Dona Mercedes e Ouro Verde", localizado na zona rural do 

município de União do Sul-MT

Despacho/Decisão: Autos Virtuais (Id. 98814)Ação Civil Pública Ambiental 

Vistos.1. Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais.2. 

Cite-se a parte requerida por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para 

apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, 

III).3. Fique a parte ré advertida de que a falta de contestação implicará na 

presunção de que admitiu como verdadeiros os fatos afirmados pela parte 

autora (CPC, art. 344).4. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no 

intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do 

CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC.5. 

Após, conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 13 de dezembro de 2017

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99124 Nr: 2868-63.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Amim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Zboralski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2868-63.2017 (Id. 99124)

Execução de título extrajudicial

Exequente: ANTONIO AMIM

Executado: VITOR ZBORALSKI

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial, visando o recebimento de 

cheque.

 A distribuidora certificou a ausência de recolhimento das custas 

processuais ou pedido de justiça gratuita.

Instado a recolher as custas processuais, o Exequente informou que 

compôs amigavelmente com o executado.

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, constata-se que o exequente, devidamente foi 

intimado para recolher as custas no prazo de 15 (quinze) dias e não o fez, 

informando apenas que houve composição amigável entre as partes.

Assim, ante a inércia da parte autora em recolher as custas 

complementares, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 7.603/01, cabe o 

cancelamento da distribuição.

Posto isso, determino o cancelamento da distribuição destes autos, e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

base nos artigos 290 e 485, inciso III, ambos do CPC.

P.R.I.

Oportunamente, arquivem-se.

Diligências necessárias.

Cláudia, 16 de dezembro de 2017.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99826 Nr: 3226-28.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVASIO PROTASIO MACIEL, ADRIANA GENY 

MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANGELY MENEGAZZO 

MEDEIROS - OAB:19958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro, por ora, os benefícios da Justiça Gratuita aos autores.

2. Considerando que um dos motivos alegados nos embargos é o excesso 

da execução, intime-se a parte Autora para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de dar cumprimento ao disposto no § 3º do artigo 

917, sob as penas do § 4º, do mesmo artigo, do Código de Processo Civil.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 100156 Nr: 3383-98.2017.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCLESIO ANTONIO TENEDINI, GUSTAVO 

CABRAL VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.235, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:MT/14.595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Ato Deprecado, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Centro - Cláudia", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48174 Nr: 676-12.2007.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE APARECIDA RODRIGUES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT, ROBERTO MACHADO - OAB:11701/MT, 

TÂNIA MARA ROSA FINGER - OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANETE APARECIDA RODRIGUES DE 

LARA, Cpf: 96060093191, Rg: 1.436.689-4, brasileiro(a), divorciado(a), 

doméstica - do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 574,88 (Quinhentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52679 Nr: 660-53.2010.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS RIBEIRO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 660-53.2010.811.0101(Id. 52679).

Ação Previdenciária

Requerente: MANOEL MESSIAS RIBEIRO VIANA

 Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida (autor) para oferecimento de contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do 

CPC).

4. Diligências necessárias.

 Cláudia, 18 de janeiro de 2018.

 THATIANA DOS SANTOS
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80288 Nr: 607-04.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO FIORESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Autos nº 607-04.2012. (Id. 80288).

Ação Cautelar de Sustação de Protesto.

 Requerente: ORLANDO MOREIRA.

Requerido: JULIANO FIORESE.

Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

Cláudia, 15 de janeiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80459 Nr: 792-42.2012.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHAES 

FEISTAUER - OAB:14931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDOMAR PONTES, Cpf: 63032899168, 

Rg: 4.867.131-4, Filiação: Jose Belo Pontes e Sonia Maria Lima Pontes, 

brasileiro(a), solteiro(a), motorista de caminhão. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 389,08 (Trezentos e oitenta e nove reais e oito 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82593 Nr: 1788-06.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:OAB/MT 11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1788-06.2013. (Id. 82593).

Ação ordinária de cobrança.

Requerente: BANCO ITAÚ S/A

Requerido: CLÁUDIA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA – ME

 Vistos.

1. É de conhecimento deste Juízo que a parte Requerida reside no 

endereço de fl. 95, eis que em feitos semelhantes, a citação restou 

exitosa. Assim, expeça-se carta precatória para citação em tal endereço.

2. Int.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 30 de novembro de 2017.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83250 Nr: 534-61.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de inquir testemunhas à Comarca de Sinop, via malote digital, 

devendo o(a) advogado da parte acompanhar o andamento da deprecata 

naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84260 Nr: 1268-12.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CORTE DE SOUZA, EDIVALDO GASPAR DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura di 

Latella - OAB:MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG nº 63440, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:131512 OAB/MG, 

Renata Cristina Silva Mourao - OAB:131.505MG, Thais Fernanda 

Santos Da Silva Verçosa - OAB:80.348MG

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de colher declarações dos Requerentes à Comarca de Alta 

Floresta, via malote digital, devendo o(a) advogado das partes 

acompanhar o andamento da deprecata naquele juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84827 Nr: 1642-28.2014.811.0101

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GIACHINI, ANTONIO HEINZ WINTER, 

MARILENE WINTER, MARCIA CRISTINA BAGATINI BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT/20.495-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante na Ref. 27 e SUSPENDO 

o curso do processo até o seu integral cumprimento, que findar-se-á em 

20.04.2025. Ainda, considerando que consta expressamente no acordo 

firmado a desistência de embargos à execução, consultando o Sistema 

Apolo verifiquei a existência do feito de código 99272, que deverá ser 

extinto . Assim, determino a extinção dos embargos ante o pedido de 

desistência. Para fins de economia processual, remeto cópia desta 
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decisão para aquele feito, que deverá ser arquivado.2. Considerando que 

no despacho inicial foram arbitrados honorários em favor do advogado 

que distribuiu o feito, Dr. Luiz Carlos Icety Antunes, intime-se-o para 

informar no prazo de 05 (cinco) dias se pretende executar o valor dos 

honorários devidos, nos termos do artigo 22 da Lei n. 8.906/94 e em caso 

positivo, deverá manejar petição neste feito. Em seguida, conclusos para 

apreciação do pedido.3. Exaurido o prazo, intime-se a Exequente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, 

art. 922, do Novo Código de Processo Civil. 4. Aguarde-se em arquivo 

provisório. 5. Intimem-se .6. Diligências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84852 Nr: 16-37.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HELIO PINTO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO HELIO PINTO CAMPOS, Cpf: 

00620318210, Rg: 4213874, Filiação: Maria Doracy Pinto Campos, data de 

nascimento: 11/12/1990, brasileiro(a), natural de Itaituba-PA, solteiro(a), 

mecânico, Telefone (66) 9930-9268. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado pela prática do delito previsto no artigo 306, 

da Lei nº 9.503/97; artigo 34, do Decreto Lei nº 3.688/41; artigo 329, do 

Código Penal

Despacho: Autos Virtuais (Id. 84852)Ação PenalAutor: MINISTÉRIO 

PÚBLICO Acusado: FERNANDO HÉLIO PINTO CAMPOSVistos.1. Procedo 

as buscas do atual endereço do denunciado Fernando Hélio Pinto Campos, 

CPF: 006.203.182-10, nos sistemas que o Juízo tem à disposição: CIE, 

Renajud, Bacenjud, Infoseg e SIEL, desde que atendidos os dados 

necessários para a pesquisa. 2. Em sendo encontrado endereço diverso, 

cite-se. Caso contrário, cite-o por edital. 3. Após, concluos. 4. Diligências 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 13 de dezembro de 2017

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90792 Nr: 1004-24.2016.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DOS REIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILE SUMAIA SEREA KASSEM 

- OAB:55.441 OAB/SP, RAJE MUSTAPHA KASSEM - OAB:56.686 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para 

inquirição das testemunhas para o dia 15 de março de 2018, às 15:00 

horas.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da distribuição 

para futuras comunicações.

3. Intime-se.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 95250 Nr: 905-20.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAISSA IZABEL DA SILVA 

CARDOSO - OAB:17019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA BARBOSA 

ARRUDA - OAB:MT 13.346, MUNIR MARTINS SALOMAO - OAB:20383/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95898 Nr: 1223-03.2017.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WALDECIR JUVENCIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo apreendido, 

por ora, porém PERMITO que o Requerente Waldecyr Juvencio Pinto 

assuma o encargo de fiel depositário do veículo Caminhão FORD 13.000, 

ano 1984, Placa JXZ 8237, Renavam 125130295, cor vermelho, até a 

prolação da sentença que julgar os fatos no processo código 92577. 

Expeça-se termo de depósito em favor do autor, devendo ainda 

comprovar os pagamentos de eventuais taxas e impostos do veículo.2. 

Ciência ao Ministério Público.3. Intime-se.4. Após o trânsito em julgado, 

traslade cópia desta decisão para os autos nº 2078-16.2016.811.0101 (id. 

92577) e arquivem-se os autos. 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98465 Nr: 2538-66.2017.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE AUGUSTO NEZZI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:MT 15.670

 AAutos virtuais (Id. 98465)

Carta Precatória – Dados de origem: Processo nº 6523-78.2015.811.0015 

– 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/ MT

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Réu: FELIPE AUGUSTO NEZZI SILVA

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 23 

de janeiro de 2018, às 13:45 horas.

2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da distribuição 

para futuras comunicações.

 3. Intime-se/Requisite-se.

4. Ciência ao Ministério Público e caso necessário à Defensoria Pública.

5. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98946 Nr: 2779-40.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE LUCIA SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT - 14258-A

 Autos Virtuais Id. 98946 Embargos à Execução Vistos. 1. Recebo os 

embargos sem atribuição de efeito suspensivo à execução, tendo em vista 

a ausência dos requisitos necessários, dentre eles, os requisitos para a 

concessão da tutela provisória: perigo de dano grave de difícil ou incerta 

reparação. (...) 2. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC). 3. Se com a 

resposta forem apresentados documentos, intime-se o embargante para 

sobre eles se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso contrário, 

voltem conclusos para deliberação. 4. Determino o apensamento deste 

feito aos autos principais (código 93295).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99122 Nr: 2867-78.2017.811.0101

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARIA PERANDRE 

PERIN - OAB:22836/O, MAIZA EMANUELY D. PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, e 

consequentemente determino que se lavre o assento de óbito de ELIAS 

VIEIRA DOS SANTOS junto ao 2º Ofício Extrajudicial de Cláudia/MT. (...) . 

Ciência ao Ministério Público.P.R.I.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo.Cláudia, 27 de dezembro de 2017.THATIANA 

DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99272 Nr: 2945-72.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR GIACHINI, ANTONIO HEINZ WINTER, MARILENE 

WINTER, MÁRCIA CRISTINA BAGATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:17976/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante na Ref. 27 e SUSPENDO 

o curso do processo até o seu integral cumprimento, que findar-se-á em 

20.04.2025. Ainda, considerando que consta expressamente no acordo 

firmado a desistência de embargos à execução, consultando o Sistema 

Apolo verifiquei a existência do feito de código 99272, que deverá ser 

extinto . Assim, determino a extinção dos embargos ante o pedido de 

desistência. Para fins de economia processual, remeto cópia desta 

decisão para aquele feito, que deverá ser arquivado.2. Considerando que 

no despacho inicial foram arbitrados honorários em favor do advogado 

que distribuiu o feito, Dr. Luiz Carlos Icety Antunes, intime-se-o para 

informar no prazo de 05 (cinco) dias se pretende executar o valor dos 

honorários devidos, nos termos do artigo 22 da Lei n. 8.906/94 e em caso 

positivo, deverá manejar petição neste feito. Em seguida, conclusos para 

apreciação do pedido.3. Exaurido o prazo, intime-se a Exequente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, 

art. 922, do Novo Código de Processo Civil. 4. Aguarde-se em arquivo 

provisório. 5. Intimem-se .6. Diligências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52728 Nr: 709-94.2010.811.0101

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. DA SILVA CHAVES PRODUÇÕES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR KURTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MARCARI DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): A. DA SILVA CHAVES PRODUÇÕES - 

ME, CNPJ: 04453371000180. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 389,08 (Trezentos e oitenta e nove reais e oito 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53973 Nr: 554-57.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Diligências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80365 Nr: 688-50.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. DIAS MOREIRA - EPP, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA MARIA DIAS MOREIRA, Cpf: 

60434007153, Rg: 867.461, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido ORLANDO MOREIRA, Cpf: 

38413116104, Rg: 593.203, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 408,89 (Quatrocentos e oito reais e oitenta e 

nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80369 Nr: 692-87.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. DIAS MOREIRA - EPP, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA MARIA DIAS MOREIRA, Cpf: 

60434007153, Rg: 867.461, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido ORLANDO MOREIRA, Cpf: 

38413116104, Rg: 593.203, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 408,89 (Quatrocentos e oito reais e oitenta e 

nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83211 Nr: 506-93.2014.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARISTELA DE FATIMA OLIVEIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARISTELA DE FATIMA OLIVEIRA DE 

PAULA, Cpf: 00781458137, Rg: 1606654-5, brasileiro(a), convivente, 

empresária, Telefone (66) 9974-2287. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 408,89 (Quatrocentos e oito reais e oitenta e 

nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada Certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 19 de dezembro de 2017

Oscar Trindade Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96535 Nr: 1510-63.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YGME, LAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. (...). 2. (...) 3. Fixo como pontos controvertidos, os seguintes: a) 

o requerente possui alguma deficiência; b) se essa deficiência é 

permanente ou temporária; c) se a deficiência impede o autor impede sua 

genitora de praticar atividades laborais, por ser totalmente dependente; d) 

se a deficiência impede o autor de se deslocar sozinho ou realizar 

afazeres diários pertinentes a idade; e) as condições socioeconômicas da 

parte autora. 4. As partes ficam cientes de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos 

fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 5. Diante 

disso, defiro a produção de prova pericial e a realização de estudo social. 

5.1 Para a prova pericial, designo como perito o Dr. TITO HIROMI 

KAKIZAKI, podendo ser encontrado no PSF do bairro Habitar Brasil, nesta 

cidade, sob a fé de seu grau e independente de compromisso (Código de 

Processo Civil, artigo 466). 5.2 Como quesitos do Juízo o perito deverá 

responder: a) a parte autora é portadora de deficiência? b) a deficiência 

existente implica em incapacidade para os afazeres diários pertinentes a 

idade?c) a deficiência existente no menor implica em incapacidade para o 

exercício de atividades por sua genitora?d) a deficiência existente importa 

total dependência de sua genitora? e) é possível estimar em percentual o 

grau de redução de capacidade? f) existe tratamento? O tratamento é de 

risco ou penoso? (...) 5.3 Intime-se a parte autora para apresentar os 

quesitos, no prazo de 10 (dez) dias. 5.4 Após, intime-se o perito para 

elaboração do laudo, observando os quesitos supra e os apresentados 

pelas partes. O perito deverá informar ao Juízo, com antecedência de 20 

(vinte) dias, a data da realização da perícia, a fim de viabilizar a intimação 

das partes. Laudo em 20 (vinte) dias. 5.5 Juntado o laudo, intimem-se as 

partes para que se manifestem, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

devendo se manifestar também quanto ao estudo socioeconômico 

realizado com a família do requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99705 Nr: 3179-54.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR GIACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos virtuais n. 3179-54.2017 (ID. 99705). Vistos. 1. Trata-se de 

embargos à execução fiscal, sendo que o Embargante efetuou em juízo o 

depósito do valor exequendo. (...) Assim, recebo os embargos, atribuindo 

efeito suspensivo à execução, tendo em vista a nomeação de bem à 

penhora, consistente no depósito do valor exequendo bem como a 

fundamentação acima exarada. 2. Reduza-se a termo a penhora nos 

autos principais (código 96620). 3. Intime-se a parte embargada para 

apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 17, LEF). 4. Se com 

a resposta forem apresentados documentos, intime-se a parte embargante 

para sobre eles se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, voltem conclusos. 5. Procedo nesta data o apensamento deste 

feito à execução fiscal sob código 96620. 6. Diligências necessárias. 

Cláudia, 26 de dezembro de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-30.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA BRUM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos. A parte Autora devidamente intimada não compareceu 

à audiência de conciliação, sem justificativa, demonstrando, desta forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. O artigo 51, inciso I, da 
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Lei nº 9.099/95 dispõe que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; (...)”. Assim, desnecessária sua 

intimação prévia para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a teor 

do disposto no artigo 51, § 1º da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, julgo 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, § 

1º da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 485, III do CPC, aplicado subsidiariamente. 

Desde já defiro o desentranhamento dos documentos juntado pelas 

partes, mediante recibo e cópia nos autos. Nos termos do artigo 51, § 2º 

da Lei n. 9.099/95, condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo. Cláudia, 18 de dezembro de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000029-82.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE LUCIA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se houve o 

pagamento do débito ou requerer o que de direito, sob pena de extinção 

do feito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000044-51.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR TENEDINI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se houve o 

pagamento do débito ou requerer o que de direito, sob pena de extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-86.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA VIRLEY CONTATO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. Recebo o recurso apresentado pela parte Reclamada em ambos 

os efeitos (art. 43), sobretudo considerando-se que o seu recebimento 

apenas no efeito devolutivo implicaria na admissão da execução provisória 

do julgado com o conseqüente prosseguimento até o levantamento do 

dinheiro ou bens, situação essa desnecessária nos autos, seja pela 

notória celeridade no julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, 

seja porque a parte sucumbente ostenta higidez financeira para solver o 

débito, se efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da 

sentença ora hostilizada. 2. Intime-se o recorrido para responder em dez 

dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 28 de novembro de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64474 Nr: 1883-24.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eulândio Guimarães Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos etc.;

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares ou 

apresentou documentos, tendo apenas arrolado testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 06 de março de 2018, às 16h30min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68508 Nr: 1208-90.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenir Rosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO pedido de Ref. 50, em razão do que determino a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada às fls. 49.

Outrossim, INTIME-SE o instituto requerido para que se manifeste acerca 

do pedido de expedição de ofício RPV referentes aos honorários 

advocatícios de sucumbência que procurador da parte autora tem direito.

 COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, 

sobre a expedição do alvará.

Após a retirada do documento, a autora deverá esclarecer no prazo de 10 

(dez) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o seu 

silêncio será interpretado no sentido positivo.

INTIME-SE o instituto requerido.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 21821 Nr: 363-44.2004.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 DELIBERAÇÕES

Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Designo audiência 

para o dia 28 de março de 2018 às 17h30min, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. II. Atente-se a Secretaria 

quanto à expedição de mandados em tempo hábil para o cumprimento. III. 

Considerando que o advogado Dr. Marcos Arnold é o responsável pela 

defesa do acusado, determino à Secretaria que proceda com as 

correções junto ao sistema Apolo. IV. Às providências.” Publicada em 

audiência saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 63520 Nr: 928-90.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alicio Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 Vistos etc.;

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares ou 

apresentou documentos, tendo apenas arrolado testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 13 de março de 2018, às 15h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64281 Nr: 1684-02.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequias Pereira da Silva, Flávio Alberto Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT, Robson Medeiros - OAB:6395-B/MT

 Vistos, etc.;

Compulsando os autos com vagar, nota-se que ao término da instrução 

processual pende de oitiva a testemunha Alessandro Martins de Almeida e 

o interrogatório dos acusados Ezequias Pereira da Silva e Flávio Alberto 

Vieira.

Assim, buscando dar continuidade à instrução processual, DESIGNO 

audiência instrutória para o dia 20 de março de 2018, às 16h00min, 

oportunidade em que será realizada a inquirição da testemunha 

Alessandro Martins de Almeida e o interrogatório do acusado Ezequias 

Pereira da Silva.

Considerando que este Juízo empreendeu diligências nos Sistemas que 

encontram a sua disposição e logrou êxito em encontrar os endereços 

atualizados dos acusados, DETERMINO as seguintes providências:

1) EXPEÇA-SE de Carta Precatória à Comarca de Cacoal-RO, com fito de 

proceder com o interrogatório do acusado Flávio Alberto Vieira, em data e 

horário a ser designado por aquele Juízo;

2) Desde já, INFORMO que o acusado poderá ser local constante no 

documento encartado a seguir;

3) EXPEÇA-SE a Carta Precatória constando o prazo de 60 (sessenta) 

dias para cumprimento, conforme previsão do artigo 1.362, parágrafo 

único, da CNGC;

4) DETERMINO a intimação do acusado Ezequias Pereira da Silva para 

comparecer à solenidade designada alhures se dê no endereço constante 

no documento encartado a diante.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, com urgência, mormente o presente feito encontrar-se 

incluso na Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça, cujo objetivo é ser 

julgado até 31 de dezembro de 2017.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 79190 Nr: 1847-40.2017.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Medeiros - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de separação judicial em que se pleiteia também a 

fixação de alimentos em favor da filha do casal.

A ordem jurídica vigente admite a cumulação de pedidos em um único 

processo, contudo, condiciona-a a alguns requisitos.

Segundo o art. 327, § 1º, III, do CPC, para que seja admissível a cumulação 

objetiva de demandas, o tipo de procedimento adotado deve ser adequado 

para todos os pedidos.

Haja vista que os ritos adotados para as ações de alimentos e divórcio 

não são compatíveis entre si, a cumulação nos moldes pleiteados pela 

parte autora é indevida.

Com efeito, o rito das ações de alimentos é mais célere, cuja prática de 

quase todos os atos ocorre na audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, a qual é designada, desde que a petição inicial atenda aos 

requisitos legais, no primeiro contato do Magistrado com o processo.

A celeridade almejada pelo legislador visa assegurar que aquele que 

necessita de alimentos – uma pessoa que não consegue prover o seu 

próprio sustento – fique alijado do mínimo necessário para viver.

Por sua vez, o rito das ações de famílias não imprime a mesma celeridade, 

dando uma maior ênfase à autocomposição entre as partes – até porque 

esta é a melhor forme de pacificar definitivamente a lide.

 Desta feita, é de rigor a emenda a petição inicial para adequá-la àquilo que 

o ordenamento jurídico exige, sob pena de indeferimento e, 

consequentemente, a extinção do processo sem apreciação do mérito.

Ante o exposto, por orientação do art. 321, caput, do CPC, intime-se a 

parte autora para que emende a petição inicial, no prazo de quinze dias, 

sob pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32250 Nr: 238-37.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil Ferreira Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do 

acusado GENTIL FERREIRA BASTOS, eis que permanecem presentes os 

motivos ensejadores de sua segragação cautelar; e DETERMINO a 

expedição de MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, que valerá até o dia 06 

de setembro de 2027, nos termos do art. 3º, inciso XII, da Resolução n.º 

137 do Conselho Nacional de Justiça, considerando que o crime, em tese, 

praticado pelo acusado retomará o curso da instrução processual na 

mesma data.REGISTRE o MANDADO DE PRISÃO no Banco Nacional de 

Mandados de Prisão, na forma prevista no artigo 289-A, caput, do Código 

de Processo Penal e no artigo 2º, §1º, da Resolução n.º 137 do Conselho 

Nacional de Justiça.CONSTE no Mandado de Prisão que o acusado poderá 

ser localizado no seguinte endereço: linha 24, escol sul, km 11, zona rural, 

Colniza-MT.Considerando que o acusado constituiu advogado nestes 

autos (fls. 127), DETERMINO a intimação do d. causídico para no prazo de 

10 (dez) dias apresentar Resposta à Acusação.INTIME-SE. CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência, 

mormente o presente feito encontra-se incluso na Meta 02 do Conselho 

Nacional de Justiça, cujo objetivo é ser julgado até 31 de dezembro de 

2017.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39789 Nr: 1231-12.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu Bernardino de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos etc.;

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares ou 

apresentou documentos, tendo apenas arrolado testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 
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art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 06 de março de 2018, às 14h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62266 Nr: 1334-48.2012.811.0105

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS 

DA GLEBA SÃO FRANCISCO-AGROFAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO ARIPUANÃ S/A, COOPERATIVA 

DOS GARIMPEIROS DE RONDÔNIA LTDA. - COPEGRO, ROVILIO 

MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cléia Aparecida Ferreira - 

OAB:69-A, JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - OAB:3598, 

RAFAEL CUNHA RAFUL - OAB:4896, Rubens Devet Genero - 

OAB:3543/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Camargo 

Mascarello - OAB:OAB/PR 29703, EDSON LUIZ MASSARO - 

OAB:20633/PR, SILVIA REGINA MASCARELLO MASSARO - 

OAB:oab/pr 20634

 Vistos,

Trata-se de ação de cautelar de atentado ajuizado por ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DA GLEBA SÃO FRANCISCO-AGROFAN 

em face de ROVILIO MASCARELLO, MINERAÇÃO ARIPUANÃ S/A. e 

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE RONDÔNIA LTDA. – COPEGRO, 

sob alegação de que no curso da ação de manutenção de posse n. 25026 

que move contra os requeridos, estes estariam causando imensa 

devastação na floresta, após terem instalado uma serraria na área (fl. 

14-88).

Considerando que o processo principal estava no Tribunal de Justiça, este 

juízo determinou que aguardasse sua devolução para posterior 

deliberação.

Após a devolução e o apensamento dos autos, a parte autora pleiteou 

medida liminar e expedição de mandado de reintegração de posse, com a 

lavratura de termo de ajustamento de conduta pela parte requerida em 

razão do desmatamento ambiental (fl. 96-118).

Em sequência, a parte requerida Rovílio Mascarello apresentou 

contestação (fl. 127-130).

Entretanto, este juízo determinou a citação dos réus (f. 134).

 É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que houve mudança na situação fática 

que norteou a propositura da presente demanda, pois houve prolação de 

sentença com julgamento de mérito nos autos principais, sob o Cód. n. 

25026, motivo pelo qual não persiste razão para que a demanda subsista 

no âmbito judicial.

A extinção do feito é medida que se impõe, por evidente perda 

superveniente de objeto, resultando em ausência de interesse processual, 

cuja discussão acerca de inovação ilegal no estado da coisa tornou-se 

irrelevante com o julgamento procedente do pedido da parte autora nos 

autos principais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

Por oportuno, OFICIE-SE ao juízo deprecado para o ato de citação, 

informando o teor da presente sentença e requerendo a devolução da 

missiva.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64697 Nr: 147-34.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jedieu Xavier da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 Vistos etc.;

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares ou 

apresentou documentos, tendo apenas arrolado testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 06 de março de 2018, às 15h30min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65962 Nr: 1297-50.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nirlan Tomaz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617B

 Vistos etc.;

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares ou 

apresentou documentos, tendo apenas arrolado testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 13 de março de 2018, às 18h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78493 Nr: 1462-92.2017.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCdF, NADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que regularizem a representação processual 

da Sra. NILZA APARECIDA FRANÇA.

Após, volvem os autos conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78739 Nr: 1609-21.2017.811.0105

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a concessão da tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada e DETERMINO a realização de buscas do paradeiro do Senhor 

Lindolfo da Silva Barbosa nos sistemas que se encontram a disposição 

deste Juízo.Com a localização de endereço atualizado do Senhor Lindolfo 
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da Silva Barbosa, se nesta Comarca CITE-SE da presente ação, para 

querendo, contestar no prazo legal. Sendo em Comarca diversa, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória com a mesma finalidade.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 18 de janeiro de 

2018.(assinado digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78767 Nr: 1629-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS NOGUEIRA, Paulo Neves 

Nogueira, Moises Ferreira de Souza, Valdelir João de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN MONTE DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5177, Edilson Stutz - OAB:309-b/RO, FÁBIO 

VILLELA LIMA - OAB:7687, JORGE MUNIZ BARRETO - OAB:185-A, Léo 

Antônio Fachin - OAB:4739, Marcos Antonio Faria Vilela de 

Carvalho - OAB:84, Roberto Harlei Nobre de Souza - OAB:1642, 

Thiago da Silva Viana - OAB:6227-RO, WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:20883/O

 Ante o exposto, INFORMO que o erro material apontado no item 06 da 

decisão proferida na movimentação de Ref: 202 foi sanado após o envio 

do ofício n.º 1.628/2017, DEFIRO o pedido de substituição de testemunha 

formulado por Valdelir João de Souza, o que faço com fulcro no artigo 

451, incisos I e III, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de 

Processo Penal e DETERMINO que sejam tomadas as seguintes 

providências:1. EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Machadinho 

D’Oeste-RO com o fito de proceder com a inquirição das testemunhas 

Clodoaldo Siqueira Barbosa, Antônio Nilson Rodrigues de Souza e Francis 

Garcia Da Silva, consignando que poderão ser localizadas nos endereços 

indicados na manifestação juntada na movimentação de Ref: 247;2. 

EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Juína-MT com o fito de 

proceder com a inquirição das testemunhas Robenilson Ferreira Barros e 

Hélio Alves Cardoso, consignando que a primeira poderá ser localizada 

Delegacia Regional de Polícia Civil e a segunda no 20º Batalhão de Polícia 

Militar;3. EXPEÇAM-SE as Cartas Precatória constando o prazo de 20 

(vinte) dias para cumprimento, conforme previsão do artigo 1.362, caput, 

da CNGC.4. OFICIE-SE a Comarca de Machadinho D’Oeste-RO informando 

que as testemunhas Leandro Machado e Ranigleice Oliveira da Silva que 

seriam ouvidas na missiva n.º 1001075-21.2017.8.22.0019 já foram 

ouvidas neste Juízo;CUMPRA-SE, com urgência, mormente o presente 

feito tramitar com a urgência “réu preso”.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 

19 de janeiro de 2018.(assinado digitalmente)RICARDO FRAZON 

MENEGUCCIJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32054 Nr: 298-10.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Barbosa - OAB:5415/RO

 Impulsiono os autos para intimar o causídico do denunciado para que 

apresente, no prazo legal, resposta à acusação, conforme determinado à 

f. 162.

Colniza, 18 de janeiro de 2018.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38304 Nr: 24-75.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Sá Roberto, André Zanchettin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT, ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - 

OAB:16487/A-MT

 Vistos etc.;

Em sede de resposta à acusação os réus não argüiram preliminares ou 

apresentaram documentos, tendo apenas arrolado testemunhas para 

serem inquiridas no curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver os réus sumariamente e DESIGNO para o 

dia 13 de março de 2018, às 16h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á os réus.

Considerando que a testemunha Edivaldo Meuci, arrolada pela defesa do 

acusado André Zanchettin, não reside nesta Comarca, EXPEÇA-SE Carta 

Precatória à Comarca de Moraes de Almeida-PA com o fito de proceder 

com a sua inquirição.

EXPEÇA-SE a Carta Precatória constando o prazo de 60 (sessenta) dias 

para cumprimento, conforme previsão do artigo 1.362, parágrafo único, da 

CNGC.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40145 Nr: 1587-07.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Sanches 

da Costa - OAB:12.989/MT

 Vistos etc.;

Em sede de Resposta à Acusação, o acusado negou a prática delitiva e 

requereu a absolvição sumária, ante a ausência de provas.

Segundo o art. 397 do CPP, o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar: I – a existência MANIFESTA de causa 

excludente da ilicitude do fato; II – a existência MANIFESTA de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o 

fato narrado EVIDENTEMENTE não constitui crime; ou IV – EXTINTA a 

punibilidade do agente.

Com efeito, para que o acusado seja sumariamente absolvido, é 

necessário que a uma das hipóteses acima descrita esteja cabalmente 

comprovada, o que não se vislumbra nos presentes autos.

Isto porque a fase de analisar se é o caso de absolvição sumária ocorre 

antes da instrução, devendo se pautar o Magistrado apenas nos 

elementos de convicção existentes nos autos, sendo certo que o réu não 

trouxe nada que inovasse para demonstrar que o fato narrado na 

denúncia não tenha ocorrido.

Pelo contrário, ao pleitear a absolvição por falta de provas, a defesa 

adianta a tese de que apostará na hipótese de a acusação não se 

desincumbir do ônus da prova – afinal, haverá dúvida se o Ministério 

Público não comprovar os fatos, cuja consequência é a absolvição por 

falta de provas.

Dessa forma, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses 

do art. 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, DEIXO de 

absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o dia 20 de março de 2018, 

às 17h30min, a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que se 

tomarão as declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas 

arroladas pelas partes, e, por último, interrogar-se-á o réu.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40923 Nr: 499-94.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Castro de Palma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:19119/GO

 Vistos etc.;
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Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares ou 

apresentou documentos, tendo apenas arrolado testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 06 de março de 2018, às 17h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63396 Nr: 801-55.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSB, TSB, CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de desarquivamento, consoante pugnado às fls. 116/117.

INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, e não havendo requerimentos, RETORNEM os autos ao 

arquivo. Caso contrário, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65408 Nr: 812-50.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welinton de Almeida Santos 

- OAB:20883

 ELIBERAÇÕES

Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de março de 2018 às 

16h30min. II. Atente-se a secretaria quanto à expedição dos mandados de 

intimação em tempo hábil para cumprimento pelo Oficial de Justiça. III. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74302 Nr: 1998-40.2016.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMEIRE DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos etc.

DEFIRO pedido de fls. 115, em razão do que DETERMINO a expedição de 

alvará para autorizar a parte autora a levantar a quantia depositada às fls. 

90.

Outrossim, INTIME-SE a parte executada para pagar o débito no prazo de 

15 (quinze) dias, advertindo-lhe que para o caso de não adimplemento 

voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios de 

sucumbência, ambos fixados no patamar de dez por cento (art. 523, § 1º, 

do CPC).

Por orientação do art. 523, § 3º, do CPC, na hipótese de o executado não 

pagar tempestivamente o valor exequendo, fica desde logo determinada a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação.

O executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados do escoamento 

do interregno para pagamento voluntário, para apresentar, 

independentemente de penhora ou nova intimação, nestes próprios autos 

a impugnação, em conformidade com o art. 525 do CPC.

PROCEDA-SE a Serventia com as atualizações necessárias junto ao 

sistema APOLO, eis que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75755 Nr: 2604-49.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Messias da Silva Marconi, Reginaldo Rodrigues 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Ante o exposto, DISPENSO o autuado REGINALDO RODRIGUES DA SILVA 

do pagamento de fiança fixada, mantendo/impondo-lhe as seguintes 

condições:I – comparecimento mensal em juízo para justificar suas 

atividades;II – recolhimento domiciliar no período compreendido entre as 

20h:00min e às 06h00min, inclusive aos finais de semana e feriado;III – 

comparecer perante este juízo em todas as vezes que for intimado para 

os atos do processo;IV – não mudar de residência sem prévia permissão 

do juízo,V - não se ausentar por mais de oito dias de sua residência sem 

comunicar ao juízo o lugar onde será encontrado;VI – proibição de acesso 

ou frequências a bares, casas noturnas, prostíbulos e 

congêneres.Expeça-se alvará de soltura, SALVO SE POR OUTRO 

MOTIVO ELE PRESO ESTIVER.Outrossim, advirto-o que as medidas 

cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, 

SUBSTITUÍDAS POR PRISÃO, caso sejam descumpridas ou não se 

mostrarem suficientes à garantia da ordem pública, assim como 

REVOGADAS se não se mostrarem necessárias durante a tramitação do 

processo, nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de Processo 

Penal.Esta decisão serve como mandado, ofício e precatória.Expeça-se 

carta precatória para o Juízo de Manaus-AM, com o fim de que fiscalize o 

cumprimento das cautelares diversas da prisão aqui impostas.Intimem-se 

réu e seu defensor e o Ministério Público.Cumpra-se, com URGÊNCIA.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75858 Nr: 2970-10.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ALVES ALAGOANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21072/O

 Visto etc.Observo que a denúncia contém todos os elementos do artigo 

41 do CPP, tendo exposto alguns fatos criminosos que se amoldam o tipo 

penal do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. Como suposto agente ativo da 

infração penal, arrola-se o denunciado BRUNO ALVES ALAGOANO, que 

foi também qualificado.Ademais, verifico inexistir qualquer das hipóteses 

do artigo 395 do CPP que dê azo à rejeição da denúncia, eis que há a 

descrição pormenorizada do crime supostamente praticado, e, nesta fase 

sumária, parece-me que há justa causa para o exercício da ação 

penal.Diante disso, RECEBO a denúncia ofertada em face de BRUNO 

ALVES ALAGOANO, como incurso no artigo 14 da Lei nº 

10.826/2003DETERMINO a CITAÇÃO do denunciado para responder, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar 

tudo o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar oito testemunhas (art. 401 do 

CPP), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário – 

art. 396 e ss. do CPP.Deverá ser indagado se possui condições de 

constituir advogado para patrocinar a sua defesa – CNGC, Seção 21. 

Deve ser advertido, ainda, de que não apresentada a resposta no prazo 
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legal, ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la - § 2º do art. 396-A do 

CPP -, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do 

acusado que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, 

ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço 

ao Juízo - CPP, art. 367.Após, voltem os autos conclusos para a análise 

de eventual hipótese de absolvição sumária – art. 397 do CPP - ou 

designação de dia e hora para a audiência – art. 399 do CPP.Intime-se o 

Ministério Público.Cumpra-se.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77249 Nr: 3669-82.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR RODRIGUES NOGUEIRA YAKABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 09/02/2018, às 18h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 18 de janeiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62387 Nr: 787-89.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA RUFINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a decisão prolatada no expediente nº. 

0022611-71.2017.8.11.0000, deferindo o afastamento do Excelentíssimo 

Senhor Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz Substituto da Comarca de 

Cotriguaçu/MT, faz-se necessária a readequação de pauta.

Desta forma, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 27 de Abril de 2017 às 

16h 30min, na sala de audiências do Fórum da Vara Única do Fórum desta 

Comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual, nos processos em que atua como 

autor ou custos legis.

Por fim, proceda a Secretaria com os demais atos necessários para o fiel 

cumprimento da decisão, servindo cópia do presente despacho como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Cumpra-se.

Às providências.

De Aripuanã/MT para Cotriguaçu/MT, 03 de Março de 2017.

Daiane Marilyn Vaz

Juíza Substituta em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34216 Nr: 635-46.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDDSR, IRDSR, MCRR, CGR, FGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UDIESLLEY FRANKLIN DE 

ASSIS XIMENES - OAB:OAB/MS 15.396

 Vistos...

As contestações não suscitam preliminares ou prejudiciais.

 Quanto ao pleito feito por Fabiano, de oficiar para alguns órgãos visando 

à busca de informações sobre o espólio, indefere-se, pois não guarda 

pertinência com o presente processo, já que este se trata de 

reconhecimento de união estável, sublinhando que o processo relacionado 

ao inventário é o de Código 34268.

 Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356 do CPC), por haver 

necessidade de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Existência de união estável: início, fim e demais aspectos.

 MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido indicação de provas pretendidas (inclusive 

depoimento pessoal da requerente e da requerida), de rigor a designação 

de audiência.

Assim, DESIGNA-SE audiência para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 

09h00min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da requerente, 

dos requeridos (com exceção de Fabiano, preso em outra unidade da 

Federação) e de eventuais testemunhas.

 Pelo exposto, à Secretaria para:

1. INCLUIR FABIANO GASPAR ROSSETO no polo passivo, cadastrando o 

advogado por ele constituído;

 2. INTIMAR as partes para a referida audiência (desnecessidade de 

intimação do requerido Fabiano, pois possui defensor constituído e seu 

depoimento pessoal será deprecado), atentando-se ao artigo 455 do CPC;

3. THIAGO e IAGO são representados por curador, porém IAGO já é maior 

de idade. Assim, IAGO deve ser intimado para a audiência, devendo se 

fazer acompanhar de advogado ou será nomeado um para ele (que 

poderá ser o próprio Curador);

4. INTIMAR pessoalmente o Curador nomeado (advogado Florentino 

Aparecido Martins);

5. EXPEDIR Carta Precatória à Comarca de Amambai (que engloba a cidade 

de Coronel Sapucaia), isso para fins de depoimento pessoal do requerido 

Fabiano (v. fls. 109, 112/116 para endereço e contato com o advogado, se 

necessário), o qual se encontra preso;

6. A requerida Maiara, embora revel, DEVE SER INTIMADA, pois há 

requerimento para seu depoimento pessoal (fl. 24 para endereço);
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7. DAR CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimar.

Serve cópia do presente como MANDADO/PRECATÓRIA considerando a 

celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 24 de novembro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35640 Nr: 492-23.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12.849/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição ajuizada por NATALIA DA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pleiteando a concessão de 

benefício previdenciário.

Após início do processo, buscou-se o encontro da parte-autora para 

indicar interesse no prosseguimento do feito, porém não foi encontrada.

 É o que parece relevante relatar.

 II FUNDAMENTAÇÃO

 Tendo em vista a inércia da parte requerente, deixando de adotar conduta 

dela esperada, o que se tem é falta de interesse na continuidade do 

processo.

 III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, isso SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Em atenção ao art. 85, §3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 

10% sobre o valor da causa.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas (art. 

84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC.

 Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª Região.

 Publicar. Intimar.

 Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumprir.

 Tópico síntese do julgado ? não havendo condenação da Fazenda, 

deixa-se de elaborá-lo.

Cotriguaçu/MT, 19 de janeiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67841 Nr: 139-07.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFN, ANF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 5°, LXVII, da CF, e 528 do CPC, 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL de LEONARDO FERNANDES, filho de 

Sebastião Fernandes e Maria Aparecida Fernandes, com endereço na AV. 

das Araras, nº. 25, bairro Bela Vista, cidade de Juruena, pelo prazo de 02 

(dois) meses, nos termos do art. 528, § 3º, do CPC, em regime fechado e 

separado dos presos comuns (art. 528, § 4º, do CPC), devendo constar 

no mandado de prisão o valor do débito alimentar atualizado.IV 

DISPOSIÇÕES FINAISFaça constar no mandado, ainda, que o cumprimento 

da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e 

vincendas (art. 528, § 5º, do CPC).Após o pagamento ou depósito das três 

últimas prestações anteriores ao ajuizamento da ação e das que se 

venceram no curso da execução, expeça-se o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA.Por isso, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos planilha de cálculos atualizada;2.Posteriormente, EXPEDIR o 

Mandado de Prisão Civil em desfavor da parte executada;3.OFICIAR ao 

Cartório do 2º Ofício de Cotriguaçu/MT, para protestar o pronunciamento 

judicial de mora do executado, nos termos do art. 528, §1º, do CPC;4.DAR 

CIÊNCIA ao Ministério Público.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 18 de janeiro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78027 Nr: 4139-16.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDICE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35541 Nr: 392-68.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVERCINA SANTOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Importante destacar conhecido julgamento do RE 631.240, oportunidade 

em que o STF definiu balizas para a questão da concessão de benefício 

previdenciário relacionada ao requerimento administrativo prévio.

No presente processo não foi apresentado documento relativo ao 

requerimento administrativo INDEFERIDO.

 Assim, levando-se em conta a atual fase processual e visando a não 

extinguir o processo precipitadamente (prestígio da economia processual), 

afigura-se correto proceder à intimação da parte requerente para que 

providencie o requerimento (ou a juntada de documento que indique sua 

realização).

 Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para que junte requerimento administrativo com 

indeferimento, isso em 30 dias, com a consequência de extinção do 

processo sem resolução do mérito caso não comprovado;

2. Caso não juntado documento comprovando o requerimento no prazo 

indicado, certificar e conclusos;

3. Juntando-se documento SEM o indeferimento, intimar o INSS para que, 

em 90 dias, manifeste-se sobre o requerimento;

4. Decorridos os 90 dias sem resposta ou com resposta no sentido do 

indeferimento, conclusos para sentença de mérito;

5. Com resposta do INSS no sentido do deferimento, conclusos para 

extinção do processo sem resolução do mérito.

 Cotriguaçu/MT, 19 de janeiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63554 Nr: 428-08.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEITÃO DA SILVA vulgo Marcão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 24/01/2018, às 

18h00min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo), da vítima e também o interrogatório do 

réu.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. 

Cumprir.Cotriguaçu, 07 de novembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67811 Nr: 134-82.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DE SOUZA BOECHART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos...

Ante o atual cenário processual, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 

1º/02/2018, às 14h30min, isso para o interrogatório do acusado e.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o acusado e a Defesa, podendo esta declinar da necessidade 

de interrogatório (direito ao silêncio). Neste último caso, vistas ao 

Ministério Público e à Defesa para alegações.

 Ciência ao Ministério Público.

 Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

 Cotriguaçu/MT, 18 de janeiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70540 Nr: 1831-41.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECI MARQUES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. V DA ARMA DE FOGO 

APREENDIDAO Ofício Circular nº. 258/2017-GAB-03-CGJ (Protocolo 

0075611-83.2017.8.11.0000), determinou que se promovesse a 

separação das armas identificando-as (destruição, restituição ou 

conservação), conforme recomenda o artigo 2º, do Provimento 

05/2017-CGJ.Nesse passo, verifica-se que até o presente momento não 

foi suscitada nos autos a questão do interesse probatório na arma de fogo 

apreendida e vinculada aos autos.Assim, de rigor a intimação da Defesa 

para se manifestar quanto ao ponto.VI DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – 

À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE audiência de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 05/02/2018, às 17h45min, ocasião 

em que serão realizados os depoimentos das testemunhas (em sentido 

amplo) e do acusado.Por sim, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a Defesa 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao interesse 

probatório da arma de fogo apreendida. O silêncio importará em preclusão, 

permitindo a destruição;2.Havendo desinteresse ou decorrido o prazo sem 

manifestação, DECRETA-SE O PERDIMENTO, em favor da União, da arma 

de fogo, isso por conta do art. 91, II, “a”, do Código Penal. Em seguida, 

ENCAMINHAR a arma apreendida e vinculada aos autos ao Comando do 

Exército deste Estado, isso para destruição ou doação, nos termos do art. 

25 da Lei 10.826/03;3.Caso se manifeste pelo interesse probatório, 

DEIXA-SE de proceder à destruição;4.INTIMAR as testemunhas, o réu e a 

Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado);5.Havendo testemunhas 

residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, 

FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR 

as partes da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu 

cumprimento diretamente no Juízo deprecado;6.Ciência ao Ministério 

Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 71519 Nr: 2425-55.2016.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BARBOSA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o valor da diligência, para ir no sitio Pedra Grande, que fica 

no destrito de nova Uniáo Cotriguaçu, que da 125 KM, sendo que o valor 

por KM e de 3,15 (três reais e quinze centavos) por quilometro rodado, ida 

e volta da um total de 250 KM, o valor da diligência e de 787, 00, 

(setecentos e oitenta e sete reais,). Certifico ainda que estou com o 

mandado, esperando pagamento da diligência para dar cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76968 Nr: 3514-79.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Inicialmente, DEFERE-SE o teor da petição de ref. 29. Sendo assim, 

CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 22.01.2018, às 09h30min. 

Em relação à apresentação de novo endereço, deferido o prazo, À 

SECRETARIA para:

1. AGUARDAR juntada de novo endereço do requerido no prazo de 15 

(quinze) dias;

2. Após, conclusos para designação de nova audiência.

Cotriguaçu/MT, 18 de janeiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78011 Nr: 4132-24.2017.811.0099

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DO VALE LTDA - ME, JOSÉ 

BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO MACHADO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:OAB/SP 214.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para recolher as custas 

de distribuição da carta precatória de ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78387 Nr: 15-53.2018.811.0099

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

JURUENA - SINSPJUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA, MUNICÍPIO 

DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BERGAMIN MONDADORI 

- OAB:69365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Antes de apontar a conclusão acerca da tutela pleiteada, em respeito ao 

diálogo entre os sujeitos processuais, vinculando-se à boa-fá processual 
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e à cooperação, cabe importante questionamento.

 Assim, à SECRETARIA:

1.INTIMAR a parte-autora para que informe, em 5 dias, qual a diferença 

entre este processo e o de Código 67236, especialmente para fins de 

conexão, continência e litispendência;

2.Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30764 Nr: 354-61.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MACIEL CUIABANO - 

Procuradora do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos...

 Ante o teor da petição, defere-se o pedido de redesignação. 

REDESIGNA-SE a audiência para o dia 30/01/2018, às 09h00min.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte requerida e o Estado do Mato Grosso quanto a data da 

nova audiência.

2. CIÊNCIA ao Ministério Público;

3. Após, conclusos.

Cumprir.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68117 Nr: 289-85.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA APARECIDA NERVIS, GILMAR 

PRANGE, OLAIR INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198/MT, NADER THOME NETO - OAB:11890, 

SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 17, §9°, da Lei n° 8.429/92, 

RECEBE-SE a petição inicial nos termos em que foi proposta.IV 

DISPOSIÇÕES FINAISPor fim, verifica-se que não foi dada a oportunidade 

para o Executivo Municipal (Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT) 

habilitar-se como litisconsorte no processo, conforme previsto no art. 5º, 

§2º, da Lei 7.347/85.Assim, à SECRETARIA para:1.CIENTIFICAR o 

Ministério Público desta decisão;2.INTIMAR a Prefeitura Municipal de 

Cotriguaçu, através de seu representante legal, para, querendo, 

habilitar-se como litisconsorte no processo, consoante dispõe o artigo 5º, 

§2º, da Lei 7.347/85;3.CITAR os requeridos para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias (ou dobrado, no caso do art. 229 do CPC), apresentarem 

resposta (inclusive contestação), advertindo-se que, não sendo 

contestada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na Inicial (art. 

344 do CPC);4.Após, apresentada resposta ou decorrido o prazo para 

tanto, ao Ministério Público para impugnação e conclusos.Intimar.Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 17 de 

janeiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010037-10.2013.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DINO ANTONIO PAULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

Vossa Senhoria para a Audiência de Instrução designada para o dia 16 de 

fevereiro de 2018 , às 18h50min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010037-10.2013.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DINO ANTONIO PAULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

Vossa Senhoria para a Audiência de Instrução designada para o dia 16 de 

fevereiro de 2018 , às 18h50min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8009999-61.2014.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR MAMEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES COMIN OAB - TO0004962A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

14 BRASIL TELECON CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

Vossa Senhoria para a Audiência de Instrução designada para o dia 23 de 

fevereiro de 2018 , às 14h00min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8009999-61.2014.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR MAMEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES COMIN OAB - TO0004962A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

14 BRASIL TELECON CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

Vossa Senhoria para a Audiência de Instrução designada para o dia 23 de 

fevereiro de 2018 , às 14h00min (MT).

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum
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Portaria

P O R T A R I A Nº 06/2018/DF

 A Doutora LAURA DORILÊO CÂNDIDO, Juíza de Direito Diretora do Foro 

da Comarca de Dom Aquino, no uso de suas atribuições legais e na forma 

da Lei, etc.

 RESOLVE:

 RETIFIFICAR a Portaria nº 04/2018/DF, de 17/01/2018, que nomeia o 

senhor SAMUEL CORREA DA PAIXÃO, portador do RG nº 2374935-0 

SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 045 208 801 14, para exercer as funções 

do cargo em comissão de Assessor de Gabinete II da Vara Única desta 

Comarca Dom Aquino, para constar:

Onde se lê:  a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício.

Leia-se: a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá 

ser assinado e editado a partir da publicação desta.

 Publique-se e Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Dom Aquino, 21 de janeiro de 2018.

 LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 37429 Nr: 301-37.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DO VALE CONCEIÇÃO NEVES, ADEMAR DOS 

SANTOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Douglas Marques de Souza, Cpf: 

33210452972 Filiação: , brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: Av. B, Quadra 40, Casa 26, Bairro: São Gonçalo, Cidade: 

Cuiabá-MT

Resumo da Incial:SIMONE DO VALE CONCEIÇÃONEVES, brasileira, 

casada, portadora da Cédula de Identidade nº 1852981-0 SSP/MT, inscrito 

no CPF nº 021.640.101-16, residente e domiciliada no Cinturão Verde, na 

Chácara Ponto da Serra, Lote nº 47, em Dom Aquino-MT e ADEMAR DOS 

SANTOS NEVES brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 691387 

SSP/MT, inscrito no CPF nº 474.228.581-68, residente e domiciliado no 

Cinturão Verde, na Chácara Ponto de Serra, Lote nº 47, em Dom 

Aquino-MT, por sua advogada que a esta subscreve(doc.01), vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL em face de DOUGLAS 

MARQUES DE SOUZA, brasileiro, casado, produtor rural, portador do CPF 

n. 332.104.529-72, residente e domiciliado na Rua Flecha, n361, Bairro 

Jupiara, em Campo Verde-MT, pelos seguintes fatos e fundamentos a 

seguir aduzidos: Os Requerentes são possuidores de uma área 

rural(doc.02) e entabularam, verbalmente, com o Requerido a aquisição de 

um imóvel rural, sendo a posse de uma área com características pastais e 

lavradias, com a área total e superficial de 1.66.28 has, (hum hectare, 

sessenta e seis ares e vinte oito centiares), sita no município de Dom 

Aquino-MT, havido conforme escritura; Matrícula n. 9560, Livro 2-AH, 

folhas247 do livro nº 2-AH, registrado no CRI da Cidade de Dom 

Aquino-MT, pelo valor de R$70.000,00 (setenta mil reais). Informa que no 

ato da efetivação do negócio, ainda que de forma verbal, o Requerido 

“pagou” aos Requerentes o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), 

sendo um cheque de emissão do próprio Requerido no valor de 16.500,00 

(dezesseis mil e quinhentos reais) (doc.03), também um cheque emitido 

pelo sr. Thiago Barea Cezar de R$22.500,00(doc.04)(vinte e dois mil e 

quinhentos reais), bem como entregou o valor de R$2.000,00(dois mil 

reais) em espécie. O restante do valor seria pago em dias futuros, ou seja, 

tão logo os Requerentes desocupassem o imóvel rural. Desta feita, 

Excelência, com a certeza de que tinha feito um negócio com pessoas 

idôneas, os Requerentes adquiriram um imóvel urbano em Jaciara, 

precisamente na Rua Tapuias, n. 1099, bairro Santo Antônio, no valor de 

R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais)(doc.05), haja visto 

que o imóvel estava vazio e já poderiam mudar nos dias seguintes. Pois 

bem, Excelência, em razão da aquisição do imóvel urbano, os Requerentes 

pagaram ao seu vendedor os cheques recebidos por pagamento do ora 

Requerido, que com a mesma certeza, os repassou para terceira pessoa, 

quando da aquisição, também, de um imóvel urbano em Rondonópolis. 

Informa aqui que os cheques ofertados pelo Requerido foram parar em 

mãos de terceiras pessoas, “pulando” 02 negócios de compra e venda de 

imóveis, já que os Requerentes tinham a certeza do pagamento dos 

cheques pelo Requerido. Nestes termos, a pessoa que recebeu os 

cheques dos Requerentes, à título de pagamento do imóvel urbano 

vendido, depositou os cheques no tempo e dia previstos pelo Requerido, 

ou seja, 18/02/2015, conforme faz prova com cópia de documento em 

anexo(doc.06). nos cheques nem chega a constar que o mesmo era 

pré-datado, fazendo parecer que era pagamento á vista. Noticia-se que os 

Requerentes estavam fazendo uma pequena reforma no pequeno imóvel 

urbano, quando foram surpreendidos pelo Sr. Juliano, vendedor do 

referido imóvel, noticiando que os cheques dados pelo pagamento do tal 

imóvel foram SUSTADOS por seus emitentes. Neste momento, Excelência, 

a primeira Requerente passou mal, pondo-se a chorar, pois já tinham feitos 

outros compromissos com o valor remanescente da venda de sua área 

rural, ou seja, estavam sendo prejudicados pela atividade insana do 

Requerido em nem procurá-los para explicar a razão de tal atitude. Desta 

forma, os dias que se seguiram, tornaram-se um suplício para os 

Requerentes, pois já tinham providenciado parte de sua mudança e ainda 

estavam comprando material de construção a ser entregue no referido 

endereço. Então, de forma desesperada os Requerentes começaram a 

procurar pelo Requerido, que sequer se dignou a dar uma explicação 

lógica e plausível aquele, eximindo-se em atende-lo por telefone e/ou em 

procura-los pessoalmente para uma conversa, que, ao mesmo, pudesse 

ser convincente e justificar a sustação dos cheques. Impossível não 

relatar que os Requerentes ligaram por mais 50 vezes ao Requerido, 

sendo que muitas vezes a esposa dele quem atendia e os tratava mal, 

fazendo parecer que os mesmos é quem estavam errados ou tinham agido 

de má-fé. Assim, no desespero dos Requerentes, os mesmos procuraram 

esta defensora para que pudessem intermediar a situação e evitar que 

danos financeiros maiores para os Requerentes. Informa aqui que esta 

procuradora este pessoalmente com o Requerido, tentando resolver a 

pendência, pois os Requerentes tinham que pagar e/ou devolver o imóvel 

adquirido com os cheques, pois se assim não o fizessem, teria que 

retornar para a área rural que haviam “vendido” ao Requerido. A resposta 

do Requerido foi tão descabida, que alegou que sustou os cheques, num 

primeiro momento, por que os Requerentes haviam sumidos da praça, mas 

posteriormente alegou que não mais tinham interesse na área por 

adquiriram outra no Distrito de Capim Branco, já em Campo Verde/MT. 

Alegaram, por último, que os prejuízos dos Requerentes não era problema 

dele, uma vez que tinha o direito de arrepender-se do negócio. O Incrível 

da história é que o Requerido informou que estava sendo instruído por seu 

filho, aluno do primeiro ano do curso de Direito!!! Sem saída e sem 

condições de pagar o imóvel urbano adquirido com os cheques, os 

Requerentes tiveram que fazer o caminho de volta, ficando por sua conta 

e risco todas as despesas advindas das atitudes irresponsáveis do 

Requerido daí a razão da presente ação. Conforme já foi demonstrado, o 

Requerido agiu de má-fé ao sustar os cheques e/ou ter-se arrependido do 

negócio, sem ter informado aos Autores, causando-lhes grande 

constrangimento e transtorno moral, diante da compra que já tinham feito 

de outro imóvel. Dispõe o artigo 927 do Código Civil: “Art. 927. Aquele que, 

por ato ilícito (Arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Parágrafo único. “Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem”. O artigo 186 do Código Civil 

prescreve: “Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. O dano foi comprovado com 

o comprovante de que os cheques foram sustados e que os Autores, sem 

terem a idéia do fato, fizeram pagamentos para terceira pessoa, conforme 

comprovante de depósito em anexo. Assim, vislumbra-se a o direito do 

Requerentes em serem ressarcidos pelo Requerente de todos os danos 

sofridos, tanto materialmente como moralmente. De acordo com a Doutrina, 
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com relação às dívidas com cheques, um problema vem sendo enfrentado 

no nosso cotidiano, algo que se tornou comum na esfera comercial e nos 

bancos, que é a sustação de cheques, sustação que por muitas vezes se 

mostra fraudulenta, e acaba por acobertar o mal pagador, pois através da 

sustação além de não ser incluído no CCF (Cadastro de Cheques sem 

Fundo) do banco Central, o cliente se desincumbe de pagar o que é 

devido. Formando assim uma cadeia de prejuízos. Conforme lição de 

SILVIO RODRIGUES: “A idéia que se encontra na lei é a de impor ao 

culpado pelo inadimplemento o dever de indenizar . Indenizar significa 

tornar indene, isto é, reparar prejudicado experimentar lucro na 

indenização”. Não pretendem os Autores obterem lucro algum com esta 

indenização, deseja somente o pagamento pelos danos sofridos e pelo 

constrangimento sofrido. Conforme nos ensina novamente o Professor 

SILVIO RODRIGUES, sobre a teoria do risco: “Segundo esta teoria, aquele 

que, através de sua atividade, cria um risco de dano para terceiros, deve 

ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e o seu comportamento 

sejam isentos de culpa. Examina-se a situação e, se for verificado 

objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do 

agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser 

indenizada por aquele”. (Rodrigues, Silvio, Direito Civil. Responsabilidade 

Civil, Vol. 4, 17ª ed., 1999, Rio de Janeiro, Ed. Saraiva. P.12). A respeito, 

nunca é demais lembrarmos que a dificuldade oferecida à avaliação do 

dano, no caso concreto, não deve ser deferida pelo bom critério do 

magistrado (MARTINHO GARCEZ NETO, apud Aguiar Dias, “Da 

Responsabilidade Civil”, 8º ed., Forense, 2º vol., o. 886). O dano moral e 

sua reparabilidade tratam-sede questões já amplamente admitida pela 

jurisprudência dos nossos tribunais, nos seguintes termos: todo e 

qualquer dano causado a alguém ou ao seu patrimônio, deve ser 

indenizado, de tal obrigação não se excluindo o mais importante deles, que 

é o dano moral, que deve autonomamente ser levado em conta. O dinheiro 

possui valor permutativo, podendo-se, de forma, suprir a dor com a perda 

de um ente querido pela indenização, que representa também punição e 

desestímulo do ato ilícito. Impõe-se a indenizabilidade do dano moral para 

que não seja letra morta o princípio neminem laedere (RT 497/203). Após a 

promulgação da Constituição federal em 1988, a indenização do dano 

moral tornou-se questão pacífica, já que: Qunato à indenização por dano 

moral, ante os expressos termos do art. 5º, X, da C.F., se dúvida antes 

havia, agora não mais há. O dano moral é indenizável, por conseguinte, 

que a própria Carta Magna colocou “pá-de-cal” sobre o assunto. (RT 

613/184).A indenização pelo moral não se confunde com a reparação por 

danos patrimoniais e nem com o pelo dano estético. São efeitos distintos, 

mas que, embora originados do mesmo evento, devem ser objeto de justa 

reparação a cargo do ofensor. Tal entendimento vem encontrando ampla 

guarida na moderna jurisprudência, tendo-se estabelecido que: “STF, RTJ 

78/121; TACrSP, Julgados 81/91- Há crime quando o agente frustra o 

pagamento, sacando o saldo do banco. A fraude pode caracterizar-se 

pelo fato de o agente dar contra-ordem ao banco, para que este não 

pague o cheque. E lícito o bloqueamento do cheque, à espera do recibo de 

quitação. “Tornou-se uma prática corriqueira nas transações comerciais, 

de natureza diversas, a sustação do cheque pelo emitente –a alínea 11 e 

12, que enseja a inclusão do nome do correntista no CCF – Cadastro de 

Emitentes de Cheques sem Fundos, cancelamento de cheque especial e 

até encerramento da conta , mas que assim age indevidamente. 

Entretanto, diversas pessoas têm se utilizado das facilidades para sustar 

um cheque – lembre-se, não é “assustar” o cheque -, pois basta acionar o 

0800 do seu Banco, para obter vantagens, ou seja, cometem verdadeira 

fraude, além de causar prejuízo ao potador – credor. Os cheques podem 

ser sustados de imediato pelo telefone, com validade para até 48 horas, e 

depois, para que a sustação se torne definitiva, o correntista deverá 

formular seu pedido por escrito, com protocolo, e sempre detalhando com 

clareza as razões da sustação. Quando a razão estiver embasada em 

extravio, roubo ou furto, o correntista deverá apresentar ao 

estabelecimento bancário também uma cópia da ocorrência policial. 

Quando a sustação tiver razões de natureza comercial, por motivo que 

realmente seja conferido ao emitente o direito de sustar o pagamento do 

cheque, o pedido deverá ser substanciado com todas esta informações 

de forma que o credor que eventualmente poderá ser um endossatário e 

não aquele que manteve as relações negociais com emitente, tenha 

condições de conhecer e avaliar as razões da sustação. Isso fica bem 

evidente na Lei do cheque, Lei Ordinária n. 7:357/1985, que nos seus arts. 

35 e 36, prevê que o emitente do cheque pode sustá-lo, desde que tenha 

MANIFESTADO AO SACADO, POR ESCRITO, OPOSIÇÃO FUNDADA EM 

RELEVANTE RAZÃO DE DIREITO, ou seja, tenha um motivo justo e legal 

para sustar o pagamento. Do contrário estará cometendo uma FRAUDE, 

tipificada no Código Penal como ESTELIONATO, conforme estatui o art. 

171, § 2º., inciso VI, do referido diploma penal.” “O crime de estelionato 

previsto no artigo 171, VI do CP, de acordo com o mestre Celso Delmanto, 

se consuma no momento e no lugar em que o banco nega o seu 

pagamento, conforme entendimento se faz a transcrição da referida 

súmula, senão vejamos: Sumula 521; O foro competente para o processo 

é o julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão 

dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o local onde se deu a recusa 

do pagamento pelo sacado”. Por fim, os Requerentes sofreram danos 

materiais com mudanças e aquisição de material de construção, bem como 

outras que serão comprovadas durante a instrução processual, o que 

sem dúvida deve ser reparados pela requerida. PEDIDOS Diante do 

exposto, passo a formular as pretensões processuais, nos termos dos 

pedidos relacionados abaixo, requerendo que se digna Vossa Excelência 

a: a) obrigar o Requerido a indenizar os danos materiais e despesas que 

os Requerentes tiveram com mudanças e material de construção, nem 

como outras despesas a serem comprovadas; b) indenização pelo dano 

moral, a ser fixado por arbitramento nos termos retro mencionado; c) A 

CITAÇÃO da REQUERIDA no endereço inicialmente indicado, na pessoa do 

seu Representante Legal, para que, perante esse Juízo, apresente a 

defesa aos itens supra-arguidos, dentro do prazo legal, sob pena de 

confissão e revelia quanto à matéria de fato, com a consequente 

deferimento dos pedidos, o que, ao final restará comprovado, 

declarando-se aos final a TOTAL PROCEDENCIA DA PRESENTE AÇÃO; d) 

– Condenação do Requerente ao pagamento de indenização, de cunho 

compensatório e punitivo, pelos danos morais, em valor pecuniário a ser 

arbitrado por Vossa Excelência; e) – A incidência jurus e correção 

monetária na forma da lei em vigor, desde sua citação, nos valores 

devidos ao peticionário; f) – Que sejam todas as verbas da condenação 

apuradas em regular execução de sentença, por perícia contábil, se 

necessidade houver. G). requer a concessão da Justiça Gratuita nos 

termos da Lei. DAS PROVAS Protesta provar o alegado por todos os 

meios de prova em direito admitidos, especialmente pelo depoimento 

pessoal do representante legal da ré ou seu preposto designado, oitiva de 

testemunhas, periciais, sem prejuízo de outras provas eventualmente 

cabíveis, para fins de direito. VALOR DA CAUSA Dá-se à presente causa, 

o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para todos os efeitos de 

direito e alçada. Pelo deferimento. Jaciara-MT, 08 de abril de 2015. Oderly 

Maria Ferreira Lacerda – OAB/MT 6133-B Luciana Aparecida Batista 

Nantes – Bacharel em Direito.

Decisão/Despacho:Processo nº 301-37.2015.811.0034 (Código 37429)

VISTO, Nota-se dos autos que a parte autora comprovou que diligenciou 

com vistas a localizar o atual paradeiro do requerido DOUGLAS MARQUES 

DE SOUZA, porém, sem sucesso, motivo porque reitera o pedido pela 

citação editalícia do próprio (ref.: 62). Pois bem. De elementar 

conhecimento que o artigo 256, do NCPC exige, para a determinação da 

citação por edital, a verificação de que o réu encontra-se em lugar 

desconhecido ou incerto, ou, ainda que conhecido, que se encontra em 

local ignorado, incerto ou inacessível. “Art. 256. A citação por edital será 

feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II – quando ignorado, 

incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III – nos 

casos expressos em lei”. Sobre o tema, ainda, NELSON NERY JUNIOR e 

ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, preconizam que para ser promovida a 

citação editalícia, “deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas 

as formas. Somente depois de resultarem infrutíferas é que estará aberta 

a oportunidade para a citação por edital” (in Código de Processo Civil 

Comentado, 6ª Ed., Revista dos Tribunais, 2002, p. 685). No caso dos 

autos, vislumbra-se que, de fato, não se tem notícias acerca do atual 

paradeiro do supramencionado requerido e, embora a parte requerente 

tenha envidado esforços em obter quaisquer informações, não logrou 

êxito nas diligências empreendidas. Destarte, DEFIRO o pedido de ref.: 62. 

Por conseguinte, CITE-SE o requerido DOUGLAS MARQUES DE SOUZA 

por edital, com prazo dilatório de trinta (30) dias. Por fim, transcorrido in 

albis o prazo da citação e permanecendo o requerido sem se manifestar, 

desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, NOMEIO o 

advogado Dr. Rodrigo Antonio Costa Menacho, OAB/MT 10919, para 

funcionar nestes autos como curador especial do réu, com fulcro no artigo 

72, inciso II, segunda figura, do NCPC. Desde logo, ARBITRO os honorários 

ao advogado nomeado em 08 (oito) URH, de acordo com a tabela da 

OAB/MT. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom 
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Aquino/MT, 31 de outubro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti -Juíza 

de Direito.

Nome e cargo do digitador:Antonio dos Reis Lima Filho - Técnico Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 39483 Nr: 1307-79.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALDEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref:36 foi interposto 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito à Expedição de Documentos para que intime o executado, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 10858 Nr: 697-24.2009.811.0034

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Amparo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 697-24.2009.811.0034 – Código 10858

ESPÉCIE: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Maria do Amparo de Oliveira

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(A, S): Requerente: Maria do Amparo de Oliveira, Cpf: 

53750675104, RG: 0831448-9 SSP/MT, Filiação: Jovino Pereira de Oliveira 

e Francisca Maria do Nascimento de Oliveira, data de nascimento: 

11/08/1970, brasileiro(a), natural de Mara Rosa-GO, solteiro(a), 

professora, Endereço: Rua: Dr Jonas Correa da Costa, Nº 20, Bairro: 

Verdão, Cidade: Cuiabá-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/07/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerente acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: VISTO, Cuida-se de ação de retificação de registro civil, em 

que a requerente pugna pela alteração de seu assento de nascimento, a 

fim de fazer constar corretamente seu nome (MARIA DO AMPARO 

OLIVEIRA), assim como o nome de seu avô materno. Ocorre que, embora 

determinada por duas vezes a correção do nome da autora, ao lavrar a 

respectiva certidão, a Serventia Notarial incorreu novamente em equívoco, 

uma vez que expedido mandado com erro gráfico, motivo pelo qual o 

Defensor Público pleiteia seja expedido novo mandado de retificação (fls. 

71). Pois bem. Extreme de dúvidas que houve erro material ao dispor 

sobre os nomes a serem retificados, eis que apontou no dispositivo da 

decisão como nome da requerente “MARIA DO AMPARO DO 

NASCIMENTO”, quando, em verdade, o nome correto é “MARIA DO 

AMPARO OLIVEIRA”. Há, pois, clara contradição, inclusive sanável por 

meio de embargos declaratórios. Entretanto, a falta de oposição de 

embargos declaratórios não impede que o magistrado corrija o equívoco, a 

fim de manter coesa a manifestação estatal. Não por outro motivo o artigo 

494 do NCPC expressamente prevê as duas formas de correção de erros 

materiais, senão vejamos: Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá 

alterá-la: I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo; II - por meio de 

embargos de declaração.” Como se sabe, a lei não contém palavras 

inúteis. E, em havendo previsto duas formas distintas para a correção da 

sentença, admite-se a correção do erro material mesmo depois de 

esgotado o prazo dos embargos declaratórios. No mesmo sentido: “O 

trânsito em julgado de sentença de mérito não impede, em face de 

evidente erro material, que se lhe corrija a inexatidão" (STJ. Corte especial, 

EDRESP nº 40.892-4 - MG, Rel. Min. Nilson Naves). É de trivial 

conhecimento que os erros materiais podem – e devem – ser corrigidos 

mesmo depois da prolação da sentença. Deste modo, CORRIJO o erro 

material detectado na decisão de fls. 51/52, passando a mesma ter o 

seguinte dispositivo: “Assim, diante do evidente erro de grafia, com fulcro 

no artigo 110, da Lei nº 6.015/1973 e 487, I, do NCPC, acolho o pedido 

formulado na inicial e determino seja retificado o assento de nascimento 

n.º 256, às fls. 137, do Livro 10, lavrado em 28.05.1976, para fazer 

constar corretamente o nome da requerente, qual seja: MARIA DO 

AMPARO OLIVEIRA”. No mais, persiste a decisão tal como está lançada. P. 

R. I. Com o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo mandado de 

averbação. Após, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Luciana Braga 

Simão Tomazetti – Juíza de Direito. Eu, Marli Ribeiro Santos, digitei.

 Dom Aquino - MT, 12 de dezembro de 2017.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 11845 Nr: 440-62.2010.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Rodrigues de Castro ME, Luciana 

Rodrigues de Castro Viana, Abner Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte Exequente, para, que confeccione 

nova planilha de débito, subtraindo do valor principal a monta levantada no 

presente feito, conforme determinação de fls. 153 nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30568 Nr: 347-31.2012.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalia José do Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Certifico e dou fé que, a CONTESTAÇÃO de fls. 160/175, foi apresentada 

tempestivamente.

Certifico, ainda, que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação 

vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 

que determina que o Gestor das Secretarias, independentemente de 

despacho judicial, proceda a movimentação processual, IMPULSIONO o 

presente feito, intimando a parte autora, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente IMPUGNAÇÃO, nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32206 Nr: 916-95.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Luiz Jiorjuti, Maria Aparecida 

Ribeiro Jiorjuti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que 

determina que “os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 

obrigatória, e outros, independem de despacho, devendo ser praticados 

de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a 

movimentação processual, INTIMANDO a parte exequente, para, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo ser observado que 

serão 02 (dois) atos (intimações) das partes executadas e que as guias 

s e r ã o  r e t i r a d a s  d i r e t a m e n t e  d o  s i t e  d o  T J M T : 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (Provimento nº 

07/2017).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2446 Nr: 5-94.1987.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional - União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Capitalização S/A, Bradesco Saúde 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA/PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barros Lopes - 

OAB:9462/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte Executada, para querendo, no prazo 

legal, manifestar-se nos autos, querendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 7251 Nr: 360-84.1999.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Helena Soares, JURACY 

JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT, Luiz 

Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes para, querendo, no prazo legal, se 

manifestarem acerca do laudo de avaliação nº 03/2017, encartado às fls. 

237, nos presentes autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12585 Nr: 259-27.2011.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRXdSrMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 259-27.2011.811.0034 - CÓDIGO 12585

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Luana Regina Xavier da Silva rep. Márcia P.Silva

PARTE REQUERIDA: Mauro Pereira da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Mauro Pereira da Silva, RG: 16862015 

SSP/MT, Filiação: Manoel Umbelino da Silva e Arminda Pereira da Silva, 

data de nascimento: 01/04/1985, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

casado(a), serviços gerais, Endereço: Vila Santa Maria, Casa do Casulo 

(Casa do Sr. Tamaro, Filho de Manuel), Cidade: Poxoreu-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/04/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 230,30

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 106, proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença por dívida 

alimentar intentado por L. R. X. da S., na ocasião representada pela 

genitora MÁRCIA REGINA XAVIER DA SILVA em face de MAURO PEREIRA 

DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. Sobreveio aos 

autos notícia do pagamento do débito alimentar executado, motivo pelo 

qual o Defensor Público Estadual, pugna pela extinção do feito (fls. 

104/105). Os autos vieram conclusos para sentença. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que a 

obrigação de fazer fora devidamente cumprida. De fato, tendo havido a 

satisfação integral da obrigação pelo executado, conforme informado, a 

pretensão da parte exequente fora satisfeita, não restando alternativa a 

não ser extinguir o feito, senão vejamos: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: I – a petição inicial for indeferida; II – a obrigação for 

satisfeita; III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção 

total da dívida; IV – o exequente renunciar ao crédito; V – ocorrer a 

prescrição intercorrente”. Dessa forma, ante o integral cumprimento da 

obrigação, JULGO EXTINTO o presente feito, consoante regra ínsita ao 

artigo 924, inciso II, do Novo Código Processual Civil. P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Eu, Marli Ribeiro 

Santos, digitei.

 Dom Aquino - MT, 11 de dezembro de 2017.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12766 Nr: 440-28.2011.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Guimarães Nogueira 

- OAB:12.853-B, Marcus Vinícius Gregório Mundim - OAB:14235, 

Refael Felicio - OAB:32.476

 VISTO ETC.

 Trata-se de pedido da defesa do réu NELSON DA SILVA SANTOS à ref. 

76, onde solicita a permanência do réu na unidade prisional de Joinville/SC, 

vez que sua família reside em Garuva/SC desde o ano de 2012.

Aduz a defesa, ainda, que em caso de anuência de ambos os Juízos, o 

réu poderá ser ouvido mediante missiva precatória, o que não atrapalhará 

o andamento do feito.

Assim, não havendo prejuízo ao andamento do processo, e com o fito de 

viabilizar o convívio do réu com a sua família, ANUO com a transferência 

do réu à Unidade Prisional de Joinville/SC.

EXPEÇA-SE ofício ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Joinville-SC, 

solicitando anuência para transferência do preso NELSON DA SILVA 

SANTOS, encaminhado cópia do pedido da defesa.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Dom Aquino – MT, 18 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31980 Nr: 696-97.2013.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stenio Martins dos Santos, Steffan Martins dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 696-97.2013.811.0034 - CÓDIGO 31980

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministério Público Estadual

PARTE REQUERIDA: Stenio Martins dos Santos e Steffan Martins dos 

Santos

INTIMANDO(A, S): Denunciado(a): Stenio Martins dos Santos, RG: 

210036365 SSP/MT, Filiação: Lourisvaldo Pereira Martins e Maria Lucia dos 

Santos, data de nascimento: 13/01/1992, brasileiro(a), natural de 
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Jaciara-MT, solteiro(a), auxiliar de operador de máquinas, Endereço: Rua: 

Jao, Nº 468, Quadra 23, Lote 04, Bairro: São Miguel, Cidade: Campo 

Verde-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/07/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia contra STENIO MARTINS DOS SANTOS E STEFFAN 

MARTINS DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, 

atribuindo-lhes a prática do delito tipificado no artigo 157, parágrafo 2º, 

incisos I e II, c/c artigo 71 (continuado) ambos do Código Penal. (...). À 

vista do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal 

pública incondicionada e condeno os réus STENIO MARTINS DOS SANTOS 

E STEFFAN MARTINS DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, 

atribuindo-lhes a prática dos delitos tipificados no artigo 157, parágrafo 2º, 

incisos I e II, c/c artigo 71 (continuado) ambos do Código Penal à ambos os 

réus. DA DOSIMETRIA DA PENA. RÉU STENIO MARTINS DOS SANTOS - 

Atento as diretrizes do artigo 59 do CP verifico que a culpabilidade é 

grave, eis que tinha plena consciência do ilícito o qual lhe exigia conduta 

diversa; não há registro de antecedentes nos termos da Súmula 444 do 

STJ; sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de 

prova em contrário; o motivo do crime são os próprios do delito da 

espécie, circunscrevendo-se ao ganho fácil; as circunstâncias dos fatos 

não lhe favorecem haja vista que praticou os delitos de forma 

premeditada, eis que veio de outra cidade e alugou uma casa nesta Urbe 

para praticar os delitos e em período noturno, o que facilita a execução 

dos delitos. Ademais, consigno que um dos delitos inclusive foi praticado 

na presença de uma criança de 10 (dez) anos de idade; as 

consequências extrapenais foram graves, uma vez que as vítimas sentem 

medo, o qual foi relatado pela própria (Zenilde) durante a audiência de 

instrução e julgamento, ao aduzir que após o crime vive sempre com as 

portas trancadas, mesmo durante o dia, e sempre que alguém chama na 

casa pede para se identifica, para só após abrir as portas. Ademais, 

aduziu que até hoje (data da audiência) sentia dores na nuca, onde a arma 

foi pressionada; O comportamento das vítimas não concorreram para a 

prática dos crimes. A pena do delito de roubo é de reclusão, de quatro a 

dez anos, e multa. Diante de tais ponderações, reputo como necessária e 

suficiente à reprovação do crime de roubo a fixação da pena-base em 06 

(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. 

Concorrendo as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão 

espontânea prevista no artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal, 

atenuo a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês, passando a dosá-la em 05 

(cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. 

Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Inexiste 

causa de diminuição de pena a ser considerada. Quanto as causas de 

aumento, verifica-se que foram reconhecidas as majorantes descritas nos 

incisos I e II do art. 157 do Código Penal, quais sejam o emprego de arma 

de fogo e concurso de pessoas (parte especial do ordenamento jurídico). 

Considerando que nenhumas dessas causas foram utilizadas na primeira 

fase da dosimetria da pena, aumento a pena em um terço, passando a 

dosá-la 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 

(trinta) dias-multa. DA CONTINUIDADE DELITIVA. Ainda, ante o 

reconhecimento da continuidade delitiva e em obediência ao que dispõe o 

artigo 71 do Código Penal (parte geral do ordenamento jurídico), já que o 

acusado mediante mais de uma ação, praticou três crimes da mesma 

espécie e, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplico 

a pena de um só dos crimes, eis que idênticas, aumentada de 1/4 (um 

quarto), denotando, com isso, um parâmetro efetivamente repressivo, 

revelando também uma maior reprovação da conduta praticada pelo 

acusado, que, num curso temporal de aproximadamente oito dias praticou 

três roubos não revelando qualquer temor a Lei. Dessa forma, aumento a 

pena anteriormente dosada em 1/4 (um quarto), passando a dosá-la em 09 

(nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Desta 

forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado STENIO MARTINS DOS 

SANTOS em 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) 

dias-multa. ? RÉU PAULO STEFFAN MARTINS DOS SANTOS - Atento as 

diretrizes do artigo 59 do CP verifico que a culpabilidade é grave, eis que 

tinha plena consciência do ilícito o qual lhe exigia conduta diversa; não há 

registro de antecedentes nos termos da Súmula 444 do STJ; sua conduta 

social e personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; o 

motivo do crime são os próprios do delito da espécie, circunscrevendo-se 

ao ganho fácil; as circunstâncias dos fatos não lhe favorecem haja vista 

que praticou os delitos de forma premeditada, eis que veio de outra cidade 

e alugou uma casa nesta Urbe para praticar os delitos e em período 

noturno, o que facilita a execução dos delitos. Ademais, consigno que um 

dos delitos inclusive foi praticado na presença de uma criança de 10 (dez) 

anos de idade; as consequências extrapenais foram graves, uma vez que 

as vítimas sentem medo, o qual foi relatado pela própria (Zenilde) durante 

a audiência de instrução e julgamento, ao aduzir que após o crime vive 

sempre com as portas trancadas, mesmo durante o dia, e sempre que 

alguém chama na casa pede para se identifica, para só após abrir as 

portas. Ademais, aduziu que até hoje (data da audiência) sentia dores na 

nuca, onde a arma foi pressionada; O comportamento das vítimas não 

concorreram para a prática dos crimes. A pena do delito de roubo é de 

reclusão, de quatro a dez anos, e multa. Diante de tais ponderações, 

reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime de roubo a 

fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

30 (trinta) dias-multa. Concorrendo as circunstâncias atenuantes da 

menoridade e da confissão espontânea prevista no artigo 65, incisos I e III, 

alínea d, do Código Penal, atenuo a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês, 

passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 

20 (vinte) dias-multa. Inexistem circunstâncias agravantes a serem 

consideradas. Inexiste causa de diminuição de pena a ser considerada. 

Quanto as causas de aumento, verifica-se que foram reconhecidas as 

majorantes descritas nos incisos I e II do art. 157 do Código Penal, quais 

sejam o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (parte especial 

do ordenamento jurídico). Considerando que nenhumas dessas causas 

foram utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, aumento a pena 

em um terço, passando a dosá-la 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. DA CONTINUIDADE 

DELITIVA. Ainda, ante o reconhecimento da continuidade delitiva e em 

obediência ao que dispõe o artigo 71 do Código Penal (parte geral do 

ordenamento jurídico), já que o acusado mediante mais de uma ação, 

praticou três crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar 

e maneira de execução, aplico a pena de um só dos crimes, eis que 

idênticas, aumentada de 1/4 (um quarto), denotando, com isso, um 

parâmetro efetivamente repressivo, revelando também uma maior 

reprovação da conduta praticada pelo acusado, que, num curso temporal 

de aproximadamente oito dias praticou três roubos não revelando qualquer 

temor a Lei. Dessa forma, aumento a pena anteriormente dosada em 1/4 

(um quarto), passando a dosá-la em 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de 

reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a 

pena do acusado STEFFAN MARTINS DOS SANTOS em 09 (nove) anos e 

10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS. Atento a situação econômica dos condenados, fixo-lhes o valor do 

dia multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, atualizado na data da execução, nos termos do artigo 99 da Lei 

8.666/93. Estabeleço o REGIME FECHADO para início do cumprimento da 

pena privativa da liberdade dos acusados, em conformidade com o 

disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal. No caso em tela, 

não é cabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de 

direito, nos termos do artigo 44 e incisos do Código Penal, vez ter sido 

aplicada pena superior a 04 (quatro) anos e o crime ter sido cometido com 

grave ameaça. Ademais, deixo de aplicar o SURSI, nos termos do artigo 77 

e seguintes do CP, uma vez que as penas excederam o máximo legal. 

Concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade, haja vista que 

permaneceram soltos, nestes autos, durante toda a instrução processual, 

e não sobrevieram as causas tipificadas nos artigos 312 e 313 do Código 

de Processo Penal, capazes de ensejar a decretação da prisão. Isento os 

réus ao pagamento de custas processuais por estarem sendo assistidos 

pela defensoria pública e ainda, por serem considerados pobres na forma 

da Lei. Inexistem bens a serem destinados, eis que os objetos 

apreendidos foram restituídos às vítimas. Considerando que os autos 

estão com tarja azul, o que indica que os réus estão presos por outro 

processo, DETERMINO que seja certificado a prisão dos mesmos, e em 

caso positivo, expeça-se guia provisória, remetendo-a para a comarca 

onde tramita o executivo de pena. Caso negativo aguarde-se o transito em 

julgado. Transitada em julgado esta decisão, determino: a) Oficie-se ao 

Cartório Distribuidor Local; b) Oficie-se ao Instituto de Identificação 

Estadual e Federal; c) Oficie-se ao TRE/MT; d) Expeça-se Guia de 

Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo competente. Após, 

arquive-se o presente feito, com as cautelas de estilo. Publique-se. 
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Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Eu, Marli Ribeiro Santos, digitei.

 Dom Aquino - MT, 13 de dezembro de 2017.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 42472 Nr: 852-80.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELY REGINA SANTOS TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:4646

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que no prazo legal, querendo, se manifeste 

acerca da juntada da petição do réu (ref. 30) conforme decisão de ref. 25.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52320 Nr: 3232-42.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 Código: 52320

VISTO,

Depreende-se dos autos que a Advogada de Defesa nomeada para atuar 

em favor da acusada não foi devidamente intimada, haja vista informação 

que se encontra viajando (ref. 48). Ainda, duas das testemunhas 

arroladas pela acusação estão em gozo de férias (ref. 50), tendo retorno 

no dia 22.01.2018 (ref. 58).

Por sua vez, o douto Promotor de Justiça estará de férias no período 

compreendido entre os dias 22.01 à 31.01.2018, conforme informado em 

Ofício 830/2017/MPE.

 Considerando o teor das informações, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 01.02.2018 às 15h00 (MT).

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Informe ao juízo deprecado a nova data da audiência para proceder à 

intimação da denunciada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência que o caso requer.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 17 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52776 Nr: 3403-96.2017.811.0034

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurosan Rodrigues Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Guimarães Nogueira 

- OAB:12.853-B, WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 Intimação do advogado do Autor do fato (Réu Preso) do inteiro teor da 

decisão juntada na ref: 40: Código 52776. Vistos, em reces,so forense. 1. 

Não conheço do pedido formulado no evento Ref. 33, vez que vedada a 

sua apreciação durante o recesso forense, tendo em vista que o mesmo 

já foi apreciado por três vezes pela Juiza da Vara de origem, oportunidade 

em que foi negada a revogação da prisão preventiva do autuado 

MAUROSAN RODRIGUES SOUSA, conforme se vê nos eventos lançados 

na Ref. 05, 17 e 25 (artigo 243, incisos I e II da CNGC). 2. Assim, 

encerrado o recesso forense, façam-se conclusos para análise ao (a) 

Juiz (a) competente. Intimem-se e se cumpra. De Primavera do Leste para 

Dom Aquino, 20 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52879 Nr: 3441-11.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DA HORA ALMEIDA JUNIOR E OUTROS, 

JONATAS DA HORA ALMEIDA, JULIANA DA HORA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S.A. BASA, ESPÓLIO DE 

ANTONIO GONÇALVES RIBEIRO, MANUEL CORREIA GONÇALVES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DA HORA ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:11901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3441-11.2017.811.0034 (Código 52879)

VISTOS, etc.

 Cuida-se de Embargos de Terceiros, ajuizada por JOÃO DA HORA 

ALMEIDA e outros, em face de BANCO DA AMAZONIA S/A e ESPÓLIO DE 

ANTÔNIO GONÇALVES RIBEIRO, todos devidamente qualificados nos 

autos.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, após minudente análise dos autos, exsurge-se que malgrado 

não haver requerimento de gratuidade de justiça e, quiçá, documentos 

que, porventura, atestassem eventual hipossuficiência dos autores, não 

se vislumbra, também, comprovante de recolhimento das custas e 

despesas de distribuição.

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos comprovante de recolhimento das custas 

iniciais de preparo, sob pena de cancelamento da distribuição, 

indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção do feito sem 

resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 17 de janeiro de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81666 Nr: 2197-64.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO REDEL, SIEGFRIED REDEL, DORA 

MARTIN REDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 Vistos, etc.

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos legais.

 CITE-SE a parte executada para, em 3 dias, efetuar o pagamento da dívida 

conforme artigo 829, do Novo Código de Processo Civil, cientificando-a de 

que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor 

embargos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada do mandado 

de citação aos autos (artigos. 914 e 915 do NCPC) ou, no mesmo prazo 

dos embargos, desde que reconheça o crédito da parte exequente, 

depositar 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
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advogado, para que possa pleitear o parcelamento do restante, em até 

seis parcelas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios 

de 1% ao mês (artigo 916 do NCPC).

O deferimento do parcelamento depende de manifestação do credor, 

quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 916, NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor do débito (art. 827 

NCPC), verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento nos 3 dias acima indicados (art. 827, § 1º 

NCPC).

Tão logo verificado pelo Oficial de Justiça que não houve pagamento no 

prazo assinalado, e desde que haja suficiente recolhimento de custas, 

deverá proceder à penhora e à avaliação, lavrando-se auto e intimando-se 

o executado, se a diligência ocorrência na presença deste (art. 829, § 1º 

NCPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

que não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º NCPC).

Feita a penhora, os bens ficarão preferencialmente em poder do 

depositário judicial (art. 840, II NCPC). Se não houver depositário judicial, 

os bens ficarão em poder do exequente (§ 1º) ou, poderão ser 

depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou 

quando anuir o exequente (§ 2º).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830 NCPC) e, nos 10 

dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o 

executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (art. 830, § 1º NCPC).

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3º 

NCPC).

Proceda-se a alteração do advogado dos executados na capa dos autos, 

pois, consta como patrono o Dr. Frederico Dunice Pereira Brito, bem como, 

desentranhe-se as fls. 07, que refere-se a uma portaria desta Comarca.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78809 Nr: 350-27.2017.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BATISTA SOARES, DENISE DOS SANTOS 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Chernaki Passador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos, etc.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 509 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Analisando detidamente a petição de fls. 20/21, com finalidade de por fim a 

demanda judicial, bem como a fim de fomentar a pacificação social dos 

conflitos, contribuindo para a célere resolução da lide, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.

Saliento que a audiência designada não restará em prejuízo a nenhuma 

das partes, eis que este Juízo esta possibilitando às mesmas a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como 

dos envolvidos.

Após, volte-me os autos imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78809 Nr: 350-27.2017.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BATISTA SOARES, DENISE DOS SANTOS 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Chernaki Passador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Sentença.

Tendo em vista o do Acordo firmado pelas partes na presente solenidade, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Diante do pedido da parte autora, DEFIRO a gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81210 Nr: 1908-34.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPEDITO BRAZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:MT/15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 Outrossim, considerando a manifestação expressa da parte autora no 

interesse de designação de audiência de conciliação, bem como tendo em 

vista a nova sistemática do vigente Código de Processo Civil, a fim de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 14h00min.

 CITE-SE a parte requerida para comparecer a presente solenidade retro 

designada.

Caso na audiência de conciliação não houver acordo, a requerida poderá 

contestar a ação, no prazo previsto no art. 335, § 1° do NCPC, desde que 

o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas, proferindo-se, em seguida, a sentença.

 Intimem-se as partes para comparecerem a solenidade designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81240 Nr: 1924-85.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON APARECIDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RODRIGUES MACHADO - 

OAB:MT/22.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 Outrossim, considerando a manifestação expressa da parte autora no 

interesse de designação de audiência de conciliação, bem como tendo em 

vista a nova sistemática do vigente Código de Processo Civil, a fim de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 14h30min.

 CITE-SE a parte requerida para comparecer a presente solenidade retro 

designada.

Caso na audiência de conciliação não houver acordo, a requerida poderá 

contestar a ação, no prazo previsto no art. 335, § 1° do NCPC, desde que 

o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas, proferindo-se, em seguida, a sentença.

 Intimem-se as partes para comparecerem a solenidade designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82526 Nr: 95-35.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lúcio de 

Lima - OAB:2016.727/SP, Renato Tardioli Lúcio de Lima - 

OAB:280422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81305 Nr: 1964-67.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO GABIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:MT/15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 Considerando a manifestação expressa da parte autora no interesse de 

designação de audiência de conciliação, bem como tendo em vista a nova 

sistemática do vigente Código de Processo Civil, a fim de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribuindo para a célere resolução da 

lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda 

seus interesses, bem como dos envolvidos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 13h30min.

 CITE-SE a parte requerida para comparecer a presente solenidade retro 

designada.

Caso na audiência de conciliação não houver acordo, a requerida poderá 

contestar a ação, no prazo previsto no art. 335, § 1° do NCPC, desde que 

o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas, proferindo-se, em seguida, a sentença.

 Intimem-se as partes para comparecerem a solenidade designada.

PROCEDA-SE A SECRETÁRIA A CORRETA AUTUAÇÃO DOS AUTOS, 

SEGUINDO A LINHA DE ORDEM.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81672 Nr: 1000398-31.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:MT/17.902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 CITE-SE a parte requerida para, responder à demanda, sob pena de 

revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial, no prazo legal.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81675 Nr: 1002917-76.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PAPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RODRIGUES MACHADO - 

OAB:MT/22.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 Outrossim, considerando a manifestação expressa da parte autora no 

interesse de designação de audiência de conciliação, bem como tendo em 

vista a nova sistemática do vigente Código de Processo Civil, a fim de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 15h00min.

 CITE-SE a parte requerida para comparecer a presente solenidade retro 

designada.

Caso na audiência de conciliação não houver acordo, a requerida poderá 

contestar a ação, no prazo previsto no art. 335, § 1° do NCPC, desde que 

o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas, proferindo-se, em seguida, a sentença.

 Intimem-se as partes para comparecerem a solenidade designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82412 Nr: 2719-91.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Ari Caus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a existência de lembrete pendente de juntada constando 

no Sistema Apolo, encaminho os autos à Secretaria, para a devida juntada 

e após voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111416 Nr: 3687-42.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONISETE BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Encerrada a instrução mostra-se inviável a manutenção da prisão 

preventiva do acusado.

Os elementos de prova produzidos nos autos não são suficientes a 

ensejar a manutenção da prisão do acusado.

Apesar de ter empreendido fuga quando estava a caminho da audiência 
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de custódia, a qual, registre-se, tinha potencialidade de resultar em sua 

liberação mediante aplicação de medidas cautelares diversas ainda 

naquela data, entendo que diante dos relatos testemunhais, todos 

abonatórios da conduta do acusado, há meios outros de acautelar a 

aplicação da lei e a ordem pública.

Assim, REVOGO a prisão preventiva e CONCEDO LIBERDADE 

PROVISÓRIA ao acusado mediante fixação das seguintes cautelares 

diversas: a) FIANÇA; b) FREQUENTAR O GRUPO DE ALCOÓLICOS 

ANÔNIMOS DA COMARCA até a intimação da sentença condenatória ou 

absolutória, apresentando em juízo, mensalmente, certidão 

circunstanciada de comparecimento.

Quanto ao valor da fiança, diante dos relatos testemunhais que informam 

que o acusado é “fazendeiro forte” na região de Novo Mundo, possuiu 

mais de um bem imóvel, frequentemente efetuava vultosos negócios na 

área agropecuária e possuía no mínimo duas cutosas armas de fogo, além 

de diversas munições no cofre de sua residência, fixo em R$ 5.000,00 

(cinco mil Reais).

Concedo às partes o prazo sucessivo de 5 (cinco) dias para 

apresentação de memoriais finais escritos.

Após, façam-me conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 38270 Nr: 469-50.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSIRENE PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisio Matias de Assis Neto, Shirley de Morais 

Costa Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, JOSE CLAUDIO POLICARPO - OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:OAB/10.431 MT

 Intimação das partes para querendo comparecer na Comarca de Sorriso 

para a audiência que se realizará no dia 05/02/2018 às 14h15min, na 

Terceira Vara Cível, autos 9373-59.2017.811.0040.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40945 Nr: 324-57.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Robervelte Braga Francisco - OAB:OAB/MT 

8.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer a desistência da 

ação (fls. 81).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Sem custas.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103645 Nr: 3713-74.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kássio Roberto Pereira - 

OAB:12.691-B OAB/MT

 Em análise dos autos constata-se que o monitoramento instalado no 

acusado apresentou defeito e deixou de funcionar (fls. 221/222), bem 

como que a substituição do referido equipamento não foi possível, 

conforme declaração do diretor da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo 

às fls. 223, ante a ausência de outros equipamentos.Assim, revogo a 

medida cautelar de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, 

permanecendo inalteradas as demais condições impostas ao acusado na 

audiência realizada em 12 de maio de 2017 (fls. 184/185).No mais, 

verifica-se que a denúncia foi recebida e determinada a citação do 

acusado, sendo apresentada resposta através do defensor público, 

cumprindo o disposto do art. 396-A do CPP. Preceitua o art. 397 do Código 

de Processo Penal, com redação da Lei nº 11.719/2008, que “após o 

cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz 

deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I – a 

existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II – a 

existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, 

salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado evidentemente não constitui 

crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente”.Assim, analisando 

detidamente os autos, entende-se que não se apresenta qualquer das 

hipóteses autorizadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do 

CPP, uma vez que o fato constitui crime e por não vislumbrar a existência 

de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, 

bem como qualquer causa de extinção da punibilidade do agente.Ademais, 

verifico que o inquérito policial apresenta a existência de materialidade 

delitiva e de indícios de autoria.Logo, diante dos fundamentos expostos 

deve-se dar prosseguimento na instrução do feito.Designo audiência de 

instrução para a data de 01 de fevereiro de 2018, às 13h30min, por 

ausência de vaga anterior na pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108691 Nr: 2171-84.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Arenápolis - MT, 

Indústria e Comércio de Laticínio de Arenápolis - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Cooperguaranta-Cooperativa Mista Agro Guarantã do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - 

OAB:11.974 OAB/MT

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109814 Nr: 2839-55.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Bataiello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para.b) determinar ao INSS 

que CONCEDA aposentadoria rural por idade (NB 41/164.903.625-3) à 

ROBERTO BATAIELLO (CPF 333.877.299-87), nos moldes do art. 48, 

parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos da Lei 8.213/91, com data do início 

do benefício – DIB - em 05.11.2014 com RMI no valor de um salário mínimo 

da época e RMA em um salário mínimo atual.c) Na forma do art. 311 do 

Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito da parte 

autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o INSS, no 

prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de APOSENTADORIA POR 

IDADE em favor da parte autora; d) condenar o INSS a pagar à parte 

autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as 

parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à 

propositura da presente ação), acrescidos de juros e correção monetária. 

Conforme o decidido pelo STF no RE 870947, os juros moratórios deverão 
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ser calculados com o índice de remuneração da poupança (TR) e a 

correção monetária com o IPCA-E.Concedo o benefício de gratuidade 

judiciária.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas, na forma do que determina o art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I do CPC (...).Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, 

percebe-se nitidamente que o valor do proveito econômico não superará 

os mil salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, 

parágrafo 3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O REEXAME 

NECESSÁRIO.Recomenda-se, visando à celeridade na expedição da 

requisição de pagamento, que o procurador da parte-autora junte o 

contrato de honorários advocatícios em até 05 (cinco) dias após o trânsito 

em julgado desta decisão, se ainda não constar dos autos, e se for do seu 

interesse o destaque diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 

4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do 

CJF.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37057 Nr: 3126-96.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fulvio Michael de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Enzo Rangel de Mendonça Medeiros - 

OAB:10.746MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342

 Intimação da parte autora da audiência de instrução designada para a 

data de 24.01.2018, às 13h30min.

Bem como para apresentar o rol de testemunhas.

As testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82777 Nr: 2111-87.2012.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Henrique Alves - 

OAB:11064

 Intimação do Dr. FABIO HENRIQUE ALVES - OAB/MT 11.064-B, para 

apresentar as alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84587 Nr: 548-24.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Ramos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Indefiro o pedido de reiquirição do acusado. A inversão da ordem teve 

anuência das partes na audiência anterior. Não há elementos ou fatos 

novos que justifiquem a repetição do ato.

Dou por encerrada a instrução processual.

Vista às partes para apresentação de memoriais finais escritos no prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias.

Após, imediatamente conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99262 Nr: 1021-05.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Candido Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, 

segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 11.718/08. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.
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Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: [...]

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 
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utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com 55 

anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário;

A alegação de exercício de atividade rural durante o período 

imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada através do 

início de prova material e pelo depoimento pessoal colhido em juízo.

As testemunhas, de modo geral, confirmaram as assertivas da parte 

autora, dando conta que ela trabalhava na agricultura em regime de 

economia familiar, sem auxílio de empregados.

A terra em que laborou é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, conforme 

evidenciou a prova produzida em juízo.

Não há registros de exercício de atividade urbana.

Desta feita, a instrução processual mostrou-se favorável às pretensões 

da parte autora, já que a prova colhida é idônea e racionalmente apta a 

comprovar o desempenho de atividades campesinas em regime de 

economia familiar.

Diante do exposto, reconheço a atividade rural em regime de economia 

familiar desenvolvida pela parte-autora no período de 180 meses 

imediatamente anteriores ao requerimento administrativo.

Prestações vencidas

Fixo a data do requerimento administrativo como termo inicial para as 

diferenças devidas à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:

a) reconhecer como exercício rural o período de 180 meses imediatamente 

anteriores ao requerimento administrativo.

b) determinar ao INSS que CONCEDA aposentadoria rural por idade (NB 

41/164.904.400-0) à MARIA APARECIDA CANDIDO PADILHA (CPF 

037.298.701-06), nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, 

todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB - em 

14.12.2015 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.

c) condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), 

acrescidos de juros e correção monetária a contar da citação. Conforme o 

decidido pelo STF no RE 870947, os juros moratórios deverão ser 

calculados com o índice de remuneração da poupança (TR) e a correção 

monetária com o IPCA-E.

Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas, na forma do que determina o art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I do CPC.

 Apresentado recurso, após verificados os pressupostos de 

admissibilidade, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no 

prazo legal.

Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o 

valor do proveito econômico não superará os mil salários mínimos, de 

forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, 

está DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO.

Transitada em julgado esta decisão, requisite a Secretaria o seu 

cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00, (dois mil Reais).

Recomenda-se, visando à celeridade na expedição da requisição de 

pagamento, que o procurador da parte-autora junte o contrato de 

honorários advocatícios em até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado 

desta decisão, se ainda não constar dos autos, e se for do seu interesse 

o destaque diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 
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n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100319 Nr: 1607-42.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseno Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, 

segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 11.718/08. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: [...]

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 
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hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 774 de 1095



atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com 60 

anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário;

A alegação de exercício de atividade rural durante o período 

imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada através do 

início de prova material e pelo depoimento pessoal colhido em juízo.

As testemunhas, de modo geral, confirmaram as assertivas da parte 

autora, dando conta que ela trabalhava na agricultura em regime de 

economia familiar, sem auxílio de empregados.

A terra em que laborou é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, conforme 

evidenciou a prova produzida em juízo.

Não há registros de exercício de atividade urbana.

Desta feita, a instrução processual mostrou-se favorável às pretensões 

da parte autora, já que a prova colhida é idônea e racionalmente apta a 

comprovar o desempenho de atividades campesinas em regime de 

economia familiar.

Diante do exposto, reconheço a atividade rural em regime de economia 

familiar desenvolvida pela parte-autora no período de 180 meses 

imediatamente anteriores ao requerimento administrativo.

Prestações vencidas

Fixo a data do requerimento administrativo como termo inicial para as 

diferenças devidas à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:

a) reconhecer como exercício rural o período de 180 meses imediatamente 

anteriores ao requerimento administrativo.

b) determinar ao INSS que CONCEDA aposentadoria rural por idade (NB 

41/164.904.388-8) à ROSENO CARLOS DA SILVA (CPF 864.899.251-68), 

nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos da Lei 

8.213/91, com data do início do benefício – DIB - em 04.02.2016 com RMI 

no valor de um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo atual.

c) condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), 

acrescidos de juros e correção monetária a contar da citação. Conforme o 

decidido pelo STF no RE 870947, os juros moratórios deverão ser 

calculados com o índice de remuneração da poupança (TR) e a correção 

monetária com o IPCA-E.

Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas, na forma do que determina o art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I do CPC.

 Apresentado recurso, após verificados os pressupostos de 

admissibilidade, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no 

prazo legal.

Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o 

valor do proveito econômico não superará os mil salários mínimos, de 

forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, 

está DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO.

Transitada em julgado esta decisão, requisite a Secretaria o seu 

cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00, (dois mil Reais).

Recomenda-se, visando à celeridade na expedição da requisição de 

pagamento, que o procurador da parte-autora junte o contrato de 

honorários advocatícios em até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado 

desta decisão, se ainda não constar dos autos, e se for do seu interesse 

o destaque diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108691 Nr: 2171-84.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Arenápolis - MT, 

Indústria e Comércio de Laticínio de Arenápolis - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Cooperguaranta-Cooperativa Mista Agro Guarantã do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - 

OAB:11.974 OAB/MT

 Certifico que conforme Fls. 12/13, até presente momento não ouve o 

pagamento da diligência do oficial de jusriça para cumprimento do 

mandado de intimação para audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109279 Nr: 2520-87.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Elizabete Gehlen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, 

segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ
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A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 11.718/08. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: [...]

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 
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o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com 55 

anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário;

A alegação de exercício de atividade rural durante o período 

imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada através do 

início de prova material e pelo depoimento pessoal colhido em juízo.

As testemunhas, de modo geral, confirmaram as assertivas da parte 

autora, dando conta que ela trabalhava na agricultura em regime de 

economia familiar, sem auxílio de empregados.

A terra em que laborou é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, conforme 

evidenciou a prova produzida em juízo.

Não há registros de exercício de atividade urbana.

Desta feita, a instrução processual mostrou-se favorável às pretensões 

da parte autora, já que a prova colhida é idônea e racionalmente apta a 

comprovar o desempenho de atividades campesinas em regime de 

economia familiar.

Diante do exposto, reconheço a atividade rural em regime de economia 

familiar desenvolvida pela parte-autora no período de 180 meses 

imediatamente anteriores ao requerimento administrativo.

Prestações vencidas

Fixo a data do requerimento administrativo como termo inicial para as 

diferenças devidas à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:

a) reconhecer como exercício rural o período de 180 meses imediatamente 
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anteriores ao requerimento administrativo.

b) determinar ao INSS que CONCEDA aposentadoria rural por idade (NB 

41/164.937.762-0) à LOURDES ELIZABETE GEHLEN (CPF 551.697.751-72), 

nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos da Lei 

8.213/91, com data do início do benefício – DIB - em 27.04.2017 com RMI 

no valor de um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo atual.

c) condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), 

acrescidos de juros e correção monetária. Conforme o decidido pelo STF 

no RE 870947, os juros moratórios deverão ser calculados com o índice de 

remuneração da poupança (TR) e a correção monetária com o IPCA-E.

Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas, na forma do que determina o art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I do CPC.

 Apresentado recurso, após verificados os pressupostos de 

admissibilidade, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no 

prazo legal.

Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o 

valor do proveito econômico não superará os mil salários mínimos, de 

forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, 

está DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO.

Transitada em julgado esta decisão, requisite a Secretaria o seu 

cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00, (dois mil Reais).

Recomenda-se, visando à celeridade na expedição da requisição de 

pagamento, que o procurador da parte-autora junte o contrato de 

honorários advocatícios em até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado 

desta decisão, se ainda não constar dos autos, e se for do seu interesse 

o destaque diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109818 Nr: 2842-10.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmor Marchesan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e extingo o feito com 

resolução de mérito, CONDENANDO o autor, na forma do art. 80, inciso I, 

do CPC, em litigância de má-fé, que fixo em 5% sobre o valor da 

causa.Possuindo o autor a condição de funcionário público concursado e 

tendo sido reconhecida a litigância de má-fé, REVOGO o benefício da 

gratuidade judiciária concedido às folhas 43.Custas pelo autor.Fixo os 

honorários sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos Reais).Intime-se o 

INSS.Sai o autor intimado. O não pagamento das custas e da multa 

acarretará a inscrição em dívida ativa e protesto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35950 Nr: 2065-06.2009.811.0087

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Alves Matos - 

OAB:18173/0 -MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de depósito proposta 

BANCO FINASA S/A. em face de ANTÔNIO BENTO, para condenar o réu a 

entregar o bem descrito na inicial, ou seu equivalente em dinheiro, no 

prazo de 48 horas, sob pena de multa única que fixo em R$ R$ 3.000,00 

(três mil Reais).Condeno o demandado ao pagamento das custas judicias 

e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil 

Reais).Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37837 Nr: 31-24.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilei Mofardini de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Trata-se de Ação Penal interposta pelo Ministério Público em desfavor de 

EDILEI MOFARDINI DE OLIVEIRA, pela suposta prática da infração prevista 

nos artigos 306 e 309, da Lei nº. 9.503/97.

Denúncia recebida em 18.01.2010 (fls. 47).

Citado o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 71/72).

Audiência de suspensão condicional realizada em 29.08.2011, momento 

em que o acusado aceitou as condições propostas pelo Ministério Público.

Intimado para comprovar o cumprimento das condições impostas pelo 

Juízo, o acusado quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO

Cuida-se de Ação Penal interposta pelo Ministério Público em desfavor de 

EDILEI MOFARDINI DE OLIVEIRA, pela suposta prática da infração prevista 

nos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº. 9.503/97.

Revela-se dos autos que o acusado apesar de aceitar as condições 

impostas para a suspensão condicional do processo, não as cumpriu.

Assim, com fulcro no artigo 89, §4º, da Lei 9.099/95, REVOGO a 

suspensão condicional do processo.

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 25 de janeiro 

de 2018, às 13:30 horas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40403 Nr: 2605-20.2010.811.0087

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUIZ GUERREIRO CAMPOS, JURACI APARECIDA DOS 

SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA MARIA GERONES DA SILVA, JOSE 

DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGARA HUIANE CARINHENA 

VANDONI DE MOURA - OAB:10488/MT, Rubem Mauro Vandoni de 

Moura - OAB:12627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidinei Pereto - OAB:OAB/MT 

8776

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de:a) Declarar que JOSÉ WILSON DA SILVA OLIVEIRA, por via 

legal, adquiriu a condição de filho de LUIZ GUERREIRO CAMPOS e JURACI 

APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS, com os mesmos direitos e deveres 

de um filho biológico;c) Determinar que conste na certidão de nascimento 

de JOSÉ WILSON DA SILVA OLIVEIRA o nome da mãe como sendo 

JURACI APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS e do pai como sendo LUIZ 

GUERREIRO CAMPOS, e também deverão constar os nomes dos pais dos 

adotantes como os avós, JOSÉ GUERREIRO CAMPOS e ELZA VITA 

CAMPOS, como avós paternos, e JESUEL JOSE DOS SANTOS e DIRCE 

ANGELO, como avós maternos;d) Declarar cancelado o registro original de 

nascimento de JOSÉ WILSON DA SILVA OLIVEIRA.Expeça-se ofício ao 

Cartório de Registro Civil, da Comarca de MOJU/MT, para que seja 

retificado o registro de nascimento (fls. 24) com as correções 

necessárias, alterando o nome de JOSÉ WILSON DA SILVA OLIVEIRA 

para LUIZ FELIPE GUERREIRO CAMPOS. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80472 Nr: 2299-17.2011.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 778 de 1095



Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelita de Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cabos de Madeiras Sombrio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Pedro Henrique Gonçalves, 

para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de 

extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85782 Nr: 1732-15.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Antunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte ré para apresentação das 

alegações finais da defesa, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86837 Nr: 261-27.2014.811.0087

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Parente de Sá Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Jesus Vieira Barreto, ANTONIO 

GOES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vilson Soares Ferro - 

OAB:11.830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a 

ordem e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo nos termos do 

que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 5º, inciso 

LXXVII).Após o decurso do prazo recursal, certifique o transito em julgado 

e ARQUIVE-SE.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88450 Nr: 1568-16.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Amaro Vaz, GILMAR PIROGINI DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Encerrada a instrução, concedo às partes o prazo sucessivo de 5 (cinco) 

dias para apresentação de memoriais finais escritos, ocasião em que 

deverá a defesa aportar aos autos o instrumento do mandato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94682 Nr: 2113-52.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno audiência para a data de 01.03.2018, às 13h30min.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106959 Nr: 1276-26.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Winter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Converto o julgamento em diligência.

Em que pese já tenha havido ato instrutório, bem analisando os autos 

observo que a petição inicial não individualizou o período que pretende ver 

reconhecido como efetivo labor rural em favor da parte autora.

Assim, devendo o pedido ser determinado em extensão, sendo lícito 

pedido genérico apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 324, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil – o que não é o caso dos autos, 

visando evitar prejuízos à parte autora com a formação de coisa julgada 

demasiadamente ampla, faculto à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias 

emendar a petição inicial especificando o período que pretende ver 

reconhecido como trabalho rural, devendo manifestar-se expressamente 

sobre o aproveitamento da prova oral já produzida.

Emendada a inicial, dê-se vista ao INSS para que ratifique a contestação já 

apresentada ou apresente outra em seu lugar.

Após, façam-me imediatamente conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107160 Nr: 1417-45.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Maria Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e:a) RECONHEÇO, 

para fins previdenciários, a união estável mantida entre a requerente 

LAURA MARIA LIMA e o instituidor JOSÉ EMIL RODRIGUES, reconhecendo, 

ainda, para os fins do que determina o art. 77, parágrafo 2º, inciso V, 

alínea “b”, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 13.135/15, que a 

união estável teve início, aproximado, em meados do ano de 2013.b) 

RECONHEÇO a qualidade de segurado especial do instituidor por período 

superior a 18 meses, contados retroativamente a partir de seu 

falecimento. c) DETERMINO ao INSS que CONCEDA o benefício de 

PENSÃO POR MORTE (NB 164.08.333-2) à LAURA MARIA LIMA (CPF 

419.799.311-00), nos moldes do art. 74 e 75, todos da Lei 8.213/91, com 

data do início do benefício – DIB - em 07.04.2016 com RMI e RMA a ser 

calculada pelo INSS na forma do art. 29, inciso II da LBPS, mantendo-o 

ativo de .d) Na forma do art. 311 do Código de Processo Civil vigente, 

estando evidenciado o direito da parte autora, CONCEDER A TUTELA DE 

URGÊNCIA e determinar que o INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, 

IMPLANTE o benefício de PENSÃO POR MORTE em favor da parte autora; 

e) condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), 

acrescidos de juros e correção monetária. Conforme o decidido pelo STF 

no RE 870947, os juros moratórios deverão ser calculados com o índice de 

remuneração da poupança (TR) e a correção monetária com o 

IPCA-E.Concedo o benefício de gratuidade judiciária.Autarquia isenta de 

custas, Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas, na forma do que determina o art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I do CPC., DISPENSADO O REEXAME 

NECESSÁRIO.que o procurador da parte-autora junte o contrato de 

honorários advocatícios em até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado 

desta decisão, se ainda não constar dos autos, e se for do seu interesse 

o destaque diretamente no requisitório.Intime-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108217 Nr: 1946-64.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo Federal da 2° Vara da Subseção Judiciária de 

Sinop - MT, Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Gleyson Dhionata Sbardelotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RIBEIRO MOTA - 

OAB:10491-B

 Redesigno audiência de inquirição da testemunha Almir Magalhães, para a 

data de 31 de janeiro de 2018, às 15h10min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108680 Nr: 2162-25.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, 

segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 11.718/08. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: [...]

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.
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§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 
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individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com 55 

anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário;

A alegação de exercício de atividade rural durante o período 

imediatamente anterior ao requerimento não restou evidenciada.

Os documentos juntados aos autos indicam endereço urbano em nome do 

esposo da parte autora. O único documento informando atividade rural é 

um contrato de arrendamento, pós-datado, assinado em 2017, informando 

um arrendamento iniciado em 2005.

Ainda que se pudesse dar crédito ao documento, nota-se que o período 

decorrido de 2005 até a DER é insuficiente ao cumprimento da carência 

mínima exigida para a concessão do benefício.

Improcede, portanto, o pedido.

Prestações vencidas

Fixo a data do requerimento administrativo como termo inicial para as 

diferenças devidas à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e extingo o feito com 

resolução de mérito.

 Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Custas e honorários pelo autor, suspensos em razão gratuidade.

Fixo os honorários sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos Reais).

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109021 Nr: 2370-09.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Maria Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, 

segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 11.718/08. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 
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atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: [...]

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.
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Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com 55 

anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário;

A alegação de exercício de atividade rural durante o período 

imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada através do 

início de prova material e pelo depoimento pessoal colhido em juízo.

As testemunhas, de modo geral, confirmaram as assertivas da parte 

autora, dando conta que ela trabalhava na agricultura em regime de 

economia familiar, sem auxílio de empregados.

A terra em que laborou é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, conforme 

evidenciou a prova produzida em juízo.

Não há registros de exercício de atividade urbana.

Desta feita, a instrução processual mostrou-se favorável às pretensões 

da parte autora, já que a prova colhida é idônea e racionalmente apta a 

comprovar o desempenho de atividades campesinas em regime de 

economia familiar.

Diante do exposto, reconheço a atividade rural em regime de economia 

familiar desenvolvida pela parte-autora no período de 180 meses 

imediatamente anteriores ao requerimento administrativo.

Prestações vencidas

Fixo a data do requerimento administrativo como termo inicial para as 

diferenças devidas à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:

a) reconhecer como exercício rural o período de 180 meses imediatamente 

anteriores ao requerimento administrativo.

b) determinar ao INSS que CONCEDA aposentadoria rural por idade (NB 

41/164.937.775-1) à ROSANA MARIA MARQUES (CPF 393.744.911-68), 

nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos da Lei 

8.213/91, com data do início do benefício – DIB - em 03.05.2017 com RMI 

no valor de um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo atual.

c) Na forma do art. 311 do Código de Processo Civil vigente, estando 

evidenciado o direito da parte autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA 

e determinar que o INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o 

benefício de APOSENTADORIA POR IDADE em favor da parte autora;

 d) condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), 

acrescidos de juros e correção monetária. Conforme o decidido pelo STF 

no RE 870947, os juros moratórios deverão ser calculados com o índice de 

remuneração da poupança (TR) e a correção monetária com o IPCA-E.

Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas, na forma do que determina o art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I do CPC.

 REQUISITE a SECRETARIA o cumprimento da presente decisão, no prazo 

constante na alínea `c`, ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, sob 

pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 (dois mil Reais).

Apresentado recurso, após verificados os pressupostos de 

admissibilidade, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no 

prazo legal.

Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o 

valor do proveito econômico não superará os mil salários mínimos, de 

forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, 

está DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO.

Recomenda-se, visando à celeridade na expedição da requisição de 

pagamento, que o procurador da parte-autora junte o contrato de 

honorários advocatícios em até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado 

desta decisão, se ainda não constar dos autos, e se for do seu interesse 

o destaque diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109220 Nr: 2484-45.2017.811.0087
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilce Ivanes Marcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, 

segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 11.718/08. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: [...]

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e
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IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 
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determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com 55 

anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário;

A alegação de exercício de atividade rural, no regime de economia familiar, 

durante o período imediatamente anterior ao requerimento não restou 

evidenciada.

Em seu depoimento pessoal a parte autora afirmou que exerce, há 

aproximadamente 11 anos, percebendo valor líquido superior a um salário 

mínimo.

Quanto ao esposo, informou que se encontra em recuperação de câncer 

de garganta, mas foi trabalhar com o sobrinho no interior do Estado do 

Pará.

Por essas razões, não há nenhuma evidência de labor rural em regime de 

economia familiar em período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo, durante o período de carência.

Apesar do esforço da parte em comprovar qual seria a atividade principal, 

se o labor campesino ou a função de agente de saúde, tal comprovação é 

desimportante na medida em que o trabalho não esporádico, contínuo e 

remunerado com valor superior ao salário mínimo, descaracteriza a 

condição de segurado especial, eis que a atividade não se encontra nas 

exceções previstas no parágrafo 9º do art. 11 da LBPS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e extingo o feito com 

resolução de mérito.

Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Custas e honorários pela autora, estes fixados em R$ 200,00 (duzentos 

Reais), suspensos em razão da gratuidade judiciária.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109579 Nr: 2702-73.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Pereira Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carol Elen de Campos - 

OAB:258075 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e extingo o processo 

com resolução de mérito.DEFIRO a gratuidade judiciária.Custas e 

honorários pelo autor, estes em R$ 200,00 (duzentos Reais), suspensos 

em razão da gratuidade.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109746 Nr: 2794-51.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ritter de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

Trata-se. de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade, mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, aplicar a Súmula 85 do STJ, segundo a qual 

a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que 

antecede o pedido.

 Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.° 8.213/9Í, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições â eles correspondentes, encontra expressa previsão no art: 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira •Seção, Rei. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3o, da LBPS:

Art.55.[...]

§3°A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em inicio de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhai, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula n° 149 do STJ:

' . '

Súmula149 -STJ

 A prova exclusivamente testemunhai não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do beneficio.

 Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.° 11.718/08. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rei. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 787 de 1095



os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09-TRW

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes fio grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

. A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula5-TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 199.1, devidamente comprovada, pode ser, 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

h.° 8.213/91 pela Lei n.° 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes

pessoas físicas: [...]

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que individualmente ou em

regime de economia familiar, ainda que com o auxilio eventual de terceiros,

na condição de:.

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro

ou meeiro outorgados, comodatário. ou arrendatário rurais, que explore

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei n.° 9.985, de 18 de julho de. 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão

- habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de

idade ou a este equiparado, do. segurado de que tratam as alíneas a e b

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o gupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

otrabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e ê exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ler participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de. no máximo. 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar:

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano:

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar: e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistência/ oficial de 

governo:

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do 

§11 do art. 25 da Lein.°8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI -a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I- beneficio de pensão por morte) auxilio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor ^benefício de prestação continuada da

Previdência Social;

II - beneficio previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do §8° deste artigo;

III- exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no

ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.° 8.212, de 24

julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve

 atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída,

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13. 

do

art. 12 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991;

 VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas 

no

inciso Ido § 8odeste-artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor beneficio de prestação continuada da Previdência Social; e

 VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I- a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput

deste artigo,, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do §8°deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII cio § 9o deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7o deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do §9º deste 

artigo: e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4o, 11, alínea 'a', da Lei 

n.° 8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4o do Decreto n.° 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º . O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA. através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

 a) o tipo de exploração predominante no Município:

1 - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente:

III - cultura temporária;

IV Pecuária

V -florestal:

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;
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c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4o, item II. da Lei

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo. 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de. no 

máximo. 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

cm um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe, a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a ser 

auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de recolham 

contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc, podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor beneficio de prestação continuada, da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística,desde que em valor, mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer.

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber beneficio de pensão por morte, auxilio-acidente 

ou auxilio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício, previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia famíliar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9o, inciso II, da Lei n.° 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial .dó proprietário. Veja-se que à totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

 Há permissão legal, ainda, para que outras atividades 

sejam-desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que 

isso descaracterize á condição de segurado especial ou o regime de 

economia familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente 

sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício 

de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural 

ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para. 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com 55 

anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário:

A alegação de exercício de atividade rural durante o período 

imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada através do 

início de prova material e pelo depoimento pessoal colhido em juízo.

As testemunhas, de modo geral, confirmaram as assertivas da parte 

autora, dando conta que ela trabalhava na agricultura em regime de 

economia familiar, sem auxílio de empregados.

A terra em que laborou é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, conforme 

evidenciou a prova produzida em juízo.

Não há registros de exercício de atividade urbana.

 Desta feita, a instrução processual mostrou-se favorável às pretensões 

da parle autora, já que a prova colhida é idônea c racionalmente apta a 

comprovar o desempenho de atividades campesinas em regime de 

economia familiar.

Diante do exposto, reconheço a atividade rural em regime de economia 

familiar desenvolvida pela parte-autora no período de 180 meses 

imediatamente anteriores ao requerimento administrativo.

 Prestações vencidas

Fixo a data do requerimento administrativo como termo inicial para as 

diferenças devidas à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:

a) reconhecer como exercício rural o período de 180 meses imediatamente 

anteriores ao requerimento administrativo.

b) determinar ao INSS que CONCEDA aposentadoria rural por idade (NB 

41/164.93.540-6) à MARIA RITTER DE OLIVEIRA (CPF 014.084.201-20), 

nos moldes do art. 48, parágrafos 1o e 2o, c/c art. 143, todos da Lei 

8.213/91, com data do início do benefício - DIB - em 01.07.2015 com RMI no 

valor de um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo atual.

c) Na forma do art. 311 do Código de Processo Civil vigente, estando

evidenciado o direito da parte autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA 

e

determinar que o INSS, no prazo de 30 (trinta), dias, IMPLANTE o benefício 

de

APOSENTADORIA POR IDADE em favor da parle autora;

d) condenar o INSS a pagara parte autora as parcelas vencidas,

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos

anteriores à propositura da presente ação), acrescidos de juros e 

correção monetária.

Conforme o decidido pelo STF no RE 870947, os juros moratórios deverão 

ser calculado com o índice de remuneração da poupança (TR) e a 

correção monetária com o IPCA-E.

Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas, na forma do que determina o art. 85, 

parágrafo 3", inciso I do CPC.

REQUISITE a SECRETARIA o cumprimento da presente decisão, no prazo 

constante na alínea "c", ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, sob 

pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 (dois mil Reais).

Apresentado recurso, após verificados os pressupostos de 

admissibilidade, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no 

prazo legal.

Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o 
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valor do proveito econômico não superará os mil salários mínimos, de 

forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC, 

está DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO,

Recomenda-se, visando à celeridade na expedição da requisição de 

pagamento, que o procurador da parte-autora junte o contrato de 

honorários advocatícios em até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado 

desta decisão, se ainda não constar dos autos, e se for do seu interesse 

o destaque diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.° 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.° 168/2011 do CJF.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35171 Nr: 1284-81.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bernardo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a procuração de fls. 18 foi outorgada por analfabeto, 

intime-se o causídico constituído pela parte-autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias atualize a procuração, juntando aos autos procuração 

outorgada por instrumento público dando-lhe poderes para receber em 

nome da outorgante.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41025 Nr: 404-21.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Cezar Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, Consignum-Gestão de 

Margem Consignavel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, LEANDRO BATAIELLO - OAB:OAB/MT 10.927-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana de Barros Bezerra 

Pinheiro Espósito - OAB:OAB/MT 4.531

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Pedido 

Liminar de Cancelamento de Descontos Realizados em Folha, e Danos 

Materiais e Morais proposta por Sebastião Cezar Rodrigues em face de 

Banco BMG S/A – Banco de Minas Gerais e Consignum – Gestão de 

Margem Consignável, ambos devidamente qualificados nos autos.

Tendo em vista que a exequente concorda com o valor depositado pela 

executada, proceda-se com liberação do valor retido na Conta Única 

transferindo-o para a conta informada às fls. 317.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 9255, ambos do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83528 Nr: 2866-14.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comfrilat Indústria e Comércio de Laticínios 

Ltda, Ana Elisa Serafin Ponce, Rafaela Cristina Domingos Ponce

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

15.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para comparecer na secretaria da vara única 

para retirar a carta precatória para distribuição na comarca deprecada e 

após comprovar a sua distribuição ou aportar nos autos comprovantes de 

pagamento das taxas de distribuição e diligência de oficial de justiça na 

comarca deprecada, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85026 Nr: 984-80.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michela Napoliana Andrade Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA Engenharia e Parceria-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Biancardini Candia 

- OAB:6687/MT

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados pela parte 

autora e CONDENO a demandada a PAGAR à parte autora: (a) a título de 

DANOS MATERIAIS EMERGENTES o importe líquido de R$ 41.137,19 

(quarenta e um mil cento e trinta e sete Reais e dezenove centavos), e 

LUCROS CESSANTES o valor líquido de R$ 3.320,10 (três mil trezentos e 

vinte Reais e dez centavos), além da diferença entre o que a parte autora 

receberia se estivesse trabalhando e o valor do auxílio doença que 

efetivamente recebeu referente ao mês de janeiro de 2012, que deverá 

ser apurada em liquidação, tudo acrescido de juros e correção monetária, 

a contar da data do fato, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmulas 43 

e 54 do STJ; (b) a título de DANOS MORAIS, o valor de R$ 20.340,00 (vinte 

mil trezentos e quarenta Reais), acrescidos de juros, a conta da data do 

fato, na forma da Súmula 54 do STJ e correção monetária a contar da data 

da publicação da sentença, conforme Súmula 362 do STJ; (c) a título de 

DANOS ESTÉTICOS, o valor de R$ 33.900,00 (trinta e três mil e 

novecentos Reais), acrescidos de juros a conta da data do fato, na forma 

da Súmula 54 do STJ e correção monetária a contar da data da publicação 

da sentença, conforme Súmula 362 do STJ.Custas e honorários pelo 

requerida, estes fixados em 20% sobre o valor da 

condenação.Intimem-se.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 87144 Nr: 524-59.2014.811.0087

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Alves da Silva, Weliton Maciel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDENIR ALVES DA SILVA, Rg: 

1953662-3, Filiação: Ivone Aparecida Rodrigues e Jos Ealves da Silva, 

data de nascimento: 05/05/1989, brasileiro(a), natural de Guaranta do 

Norte-MT, convivente, vaqueiro, Telefone (66)9920-8119 e atualmente em 

local incerto e não sabido WELITON MACIEL DA SILVA, Cpf: 00643929100, 

Rg: 2362851-0, Filiação: Luciana Maciel e Aldair Jose da Silva, data de 

nascimento: 20/11/1993, brasileiro(a), natural de Colider-MT, casado(a), 

vaqueiro, Telefone (66)9988-9669. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação Cautelar Inominada com Pedido 

Liminar, proposta por Jonas José da Silva em face de Waldemir Alves da 

Silva, Weliton Maciel da Silva. Onde requer a Busca e Apreensão do 

veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY, placa NTX 7634, RENAVAM 

342043277.

Despacho/Decisão: Suspensa a decisão que deferiu a busca e apreensão 

do veículo (conforme fls. 78/80 dos autos em apenso), citem-se os 

requeridos por edital, conforme determinado às fls. 55.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Elaine dos 
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Santos Martins, digitei.

Guarantã do Norte, 15 de maio de 2017

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94981 Nr: 2284-09.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.M. de Souza e Cia Ltda-ME, Francieli Martins de 

Souza, Augusto Antunes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruby de Carvalho - 

OAB:21.568-OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às fls. 86 a parte autora requer a desistência da ação.

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela requerente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Sem condenação em custas.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 99788 Nr: 1319-94.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Louise Rainer Pereira Gionédis, para para que providencie junto aos autos 

23476-88.2017.811.0002 no prazo de 05 (cinco) dias o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103645 Nr: 3713-74.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kássio Roberto Pereira - 

OAB:12.691-B OAB/MT

 Tendo em vista que o acusado vem cumprindo corretamente as 

condições impostas pelo Juízo, defiro petitório de fls. 201.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107057 Nr: 1343-88.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Jose Petry

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 b) determinar ao INSS que CONCEDA aposentadoria rural por idade (NB 

41/164.937.522-8) à ADIR JOSE PETRY (CPF 304.450.191-15), com data 

do início do benefício – DIB - em 21.11.2016 com RMI no valor de um 

salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo atual.c) Na forma do 

art. 311 do Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito 

da parte autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o 

INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de 

APOSENTADORIA POR IDADE em favor da parte autora; d) condenar o 

INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, 

excluídas as parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos 

anteriores à propositura da presente ação), acrescidos de juros e 

correção monetária a contar da citação. Conforme o decidido pelo STF no 

RE 870947, os juros moratórios deverão ser calculados com o índice de 

remuneração da poupança (TR) e a correção monetária com o 

IPCA-E.Concedo o benefício de gratuidade judiciária.Autarquia isenta de 

custas.Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas, na forma do que determina o art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I do CPC. .Apresentado recurso, após verificados os 

pressupostos de admissibilidade, intime-se a parte contrária para 

apresentar resposta no prazo legal.Apesar de tratar-se de sentença 

ilíquida, percebe-se nitidamente que o valor do proveito econômico não 

superará os mil salários mínimos, está DISPENSADO O REEXAME 

NECESSÁRIO.Recomenda-se, visando à celeridade na expedição da 

requisição de pagamento, que o procurador da parte-autora junte o 

contrato de honorários advocatícios em até 05 (cinco) dias após o trânsito 

em julgado desta decisão, se ainda não constar dos autos, e se for do seu 

interesse o destaque diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 

4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do 

CJF.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108691 Nr: 2171-84.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Arenápolis - MT, 

Indústria e Comércio de Laticínio de Arenápolis - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Cooperguaranta-Cooperativa Mista Agro Guarantã do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - 

OAB:11.974 OAB/MT

 Considerando que o advogado da parte requerida não foi intimado para o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça, redesigno a audiência 

para a data de 31.01.2018, às 15h00min.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109248 Nr: 2504-36.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Pereira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, 

segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 
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contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 11.718/08. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: [...]

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 
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respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com 60 

anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário;

A alegação de exercício de atividade rural durante o período 

imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada através do 

início de prova material e pelo depoimento pessoal colhido em juízo.

As testemunhas, de modo geral, confirmaram as assertivas da parte 

autora, dando conta que ela trabalhava na agricultura em regime de 

economia familiar, sem auxílio de empregados.
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A terra em que laborou é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, conforme 

evidenciou a prova produzida em juízo.

Não há registros de exercício de atividade urbana.

Desta feita, a instrução processual mostrou-se favorável às pretensões 

da parte autora, já que a prova colhida é idônea e racionalmente apta a 

comprovar o desempenho de atividades campesinas em regime de 

economia familiar.

Diante do exposto, reconheço a atividade rural em regime de economia 

familiar desenvolvida pela parte-autora no período de 180 meses 

imediatamente anteriores ao requerimento administrativo.

Prestações vencidas

Fixo a data do requerimento administrativo como termo inicial para as 

diferenças devidas à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:

a) reconhecer como exercício rural o período de 180 meses imediatamente 

anteriores ao requerimento administrativo.

b) determinar ao INSS que CONCEDA aposentadoria rural por idade (NB 

41/164.937.670-4) à RAIMUNDO PEREIRA DE ARAÚJO (CPF 

650.610801-06), nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, 

todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB - em 

14.03.2017 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.

d) condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), 

acrescidos de juros e correção monetária. Conforme o decidido pelo STF 

no RE 870947, os juros moratórios deverão ser calculados com o índice de 

remuneração da poupança (TR) e a correção monetária com o IPCA-E.

Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

Fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas, na forma do que determina o art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I do CPC.

 Apresentado recurso, após verificados os pressupostos de 

admissibilidade, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no 

prazo legal.

Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o 

valor do proveito econômico não superará os mil salários mínimos, de 

forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, 

está DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO.

Transitada em julgado esta decisão, requisite a Secretaria o seu 

cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00, (dois mil Reais).

Recomenda-se, visando à celeridade na expedição da requisição de 

pagamento, que o procurador da parte-autora junte o contrato de 

honorários advocatícios em até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado 

desta decisão, se ainda não constar dos autos, e se for do seu interesse 

o destaque diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111729 Nr: 3872-80.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra LINDOMAR 

FERREIRA DE SOUZA, vulgo "PISQUILA", pela prática, em tese, dos crimes 

previstos no artigo 33, “caput” c.c artigo 40, V, ambos da Lei n° 

11.343/2006, além do artigo 180 do Código Penal Brasileiro.

Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 91).

Assim, não tendo a Defesa apresentado teses na defesa prévia (Art. 55, 

§ 4º, da Lei Anti-Drogas), está preclusa esta faculdade processual, 

oportunidade em que, por estarem presentes os indícios da autoria e 

materialidade do delito, RECEBO A DENÚNCIA na forma em que posta em 

juízo.

Designo audiência de instrução para a data de 11 de janeiro de 2018, às 

17h00min.

Notifique-se a equipe multidisciplinar credenciada, para que realize estudo 

psicossocial, a fim de aferir a conduta social e personalidade do agente, 

apresentando relatório detalhado ao Juízo até a data de 11.01.2018 às 

12h00min.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa.

Notifique-se o Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112467 Nr: 105-97.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO LUÍS SPOHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado Regional da Receita Estadual do 

Estado do Paraná, Agente de Tributos Estaduais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CORTEZ TORRES 

CASTELO BRANCO - OAB:PR/79159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o impetrante para emendar a petição inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, corrigindo o polo 

passivo da demanda, haja vista constar com impetrado, além do Agente de 

Tributos Estaduais, o Delegado Regional da Receita Estadual do Paraná.

 Após, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-16.2011.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

M. DE BAIRROS SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE NUNES FERREIRA ALVES DE FARIA OAB - MT0013832A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT contra a decisão 

prolatada, alegando omissão na decisão primária. Os embargos foram 

interpostos no prazo de (05) cinco dias, previsto no art. 1.023, do Código 

de Processo Civil. É o necessário. DECIDO. Os embargos são tempestivos, 

razão pela qual os conheço e os aprecio. É de se observar que, em regra, 

somente é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios, se 

existente omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou 

devidamente demonstrada a contradição e o manifesto equívoco do 

julgador, o que não aconteceu nesse caso específico da decisão ora 

questionada. Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o 

embargante, irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova 

decisão. É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1.022 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa. Os embargos sabidamente não se 

prestam a resolver a justeza ou eventuais desacertos da sentença, 

sobretudo quando a intenção de fundo é reapreciar a matéria já decidida e 

imprimir ao recurso efeito infringente, como nitidamente pretende o 

embargante nas matérias agitadas na sua peça recursal. Verifica-se, 

deste modo, a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, motivo 

pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição. Sendo assim, 

permanecendo o inconformismo quanto à decisão mencionada, resta ao 

embargante o ajuizamento do recurso cabível. Logo, mantenho a decisão 

atacada pelos seus próprios fundamentos. Diante do exposto, INDEFIRO 

os embargos de declaração interpostos contra a r. decisão proferida, 

permanecendo a mesma tal como está lançada. Publicada no sistema PJE. 

Intimem-se Após, arquive-se com as baixas necessárias. Guarantã do 
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Norte/MT, 11 de abril de 2017. DIEGO HARTMANN Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97530 Nr: 3891-57.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Maitelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para condenar o 

acusado Milton Cesar Ribeiro nas penas previstas no art. 46, parágrafo 

único, da Lei 9.605/98.Passo a dosar a pena.Na primeira fase, observo 

que todas as circunstâncias judiciais lhe são benéficas e não havendo 

elementos para aumentar a pena nesta fase, vai fixada no mínimo legal.Na 

segunda fase, há circunstâncias agravante consistente na prática do 

crime em período noturno, prevista no art. 15, II, alínea “i” da Lei 9.605/98, 

o que dificulta o desvelamento, demonstra premeditação do condenado na 

prática delitiva e enseja o aumento da pena para fixa-la nesta fase em 9 

meses de detenção.Não havendo causa de aumento ou diminuição, vai 

fixada em definitivo a pena em 9 (nove) meses de detenção.O regime 

inicial deverá ser inicialmente o aberto.Diante do montante de pena 

aplicado, na forma do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, 

que, diante do valor da madeira apreendida, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

Reais).Transitada em julgado:- Inclua-se no rol de culpados.- Forme-se o 

executivo, e intime-se para pagamento da multa.Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92024 Nr: 699-19.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: emerson rodrigues - 

OAB:22816/0

 Em vista da proposta de sursi processual aceita pelo acusado, nos 

termos do art. 89 da Lei 9.099/95, recebo a denúncia e SUSPENDO O 

PROCESSO pelo período de 2 (dois) anos.

Cumpridas integralmente todas as condições, não sendo o beneficiário 

processado por outro crime ou contravenção e ultrapassado o período de 

prova, será declarada extinta a punibilidade.

Em caso de descumprimento de quaisquer das condições o benefício será 

revogado e o processo seguirá seu curso normal.

Saem as partes intimadas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30643 Nr: 487-59.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayany Machado Correa, Hermes Vieira 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Mural - 

OAB:16783, Vlamir Marcos Grespan Junior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE SOUZA FREITAS 

JUNIOR - OAB:10632

 Autos nº 487-59.2012.811.0036

Código: 30643

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que os executados manifestaram 

interesse de conciliação de fls. 83/87.

 Ademais, diante dos relatos e provas pré-constituída, vislumbra a 

possibilidade de um acordo.

DEFIRO a assistência judiciária gratuita.

Logo após, encaminhem-se os autos à Conciliadora do Juízo para 

designação de audiência de conciliação.

Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10 de Dezembro de 2017.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14779 Nr: 847-96.2009.811.0036

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Domingos Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Romero, João Romero Filho, Valdir 

Romero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Mocellin - 

OAB:270.216-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Melo - 

OAB:PR 40.221

 Processo n.º 847-96.2009.811.0036 (14779)

Despacho

Visto.

1) POSTERGO a análise da exceção de pré-executividade de fls. 156/161, 

para o momento posterior a atualização do débito perseguido, visto que os 

últimos cálculos apresentados pela parte exequente encontram-se 

significativamente desatualizados.

2) Assim, INTIME-SE a parte exequente para que junte a estes autos os 

cálculos da atualização do débito, ora executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do presente feito sem resolução do mérito.

3) Após VOLTEM-ME os autos conclusos, para análise dos referidos 

pedidos de fl. 156/157.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/ 2017.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13580 Nr: 1018-87.2008.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Jesus Santos, Cristiano 

Fernando Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15.217/MT, Vanderlei Silvério Pereira - OAB:227.421/SP

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

para ABSOLVER os acusados Luiz Antônio de Jesus Santos e Cristiano 

Fernando Pereira de Souza do delito previsto no artigo art. 15 da Lei 

10.826/2003, e assim o faço, nos termos do art. 386, Inciso VI do CPP c/c 

art. 23, Inciso III do CP, tendo em vista a incidência da excludente de 

ilicitude consubstanciado no estrito cumprimento do dever legal. I. Sem 

custas processuais (CPP, art. 804).II. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.III. Cientifique-se o Parquet.IV. Transitada em julgado, 

proceda-se com as anotações e comunicações devidas, arquivando-se o 

presente com as cautelas de estilo.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga – MT, 20/12/2017.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15099 Nr: 1161-42.2009.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilva Martins Cunha, Espólio de Wilmon Cunha 

Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Paulo Zambruim 
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Mendonça - OAB:6576, Nilton Massaharu Mural - OAB:16783, Vlamir 

Marcos Grespan Junior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Autos n° 1161-42.2009.811.0036 (15099)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

 Considerando o conteúdo da certidão de fl. 257, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

MANIFESTE-SE em relação à impugnação ao cumprimento da sentença de 

fl. 250/253, requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão 

do direito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37230 Nr: 719-66.2015.811.0036

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Olimpia Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thome - 

OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 719-66.2015.811.0036

 Código: 37230

Alvará Judicial

 Decisão.

 Vistos etc.

A requerente em ref. 33, acostou aos autos documentos referentes ao 

processo de inventário de sua genitora Maria Adélia Teixeira. Ocorre que 

na determinação de ref. 11, a requerente foi intimada para anexar aos 

autos a cópia do inventário citado na petição inicial (inventário de Olímpio 

Teixeira De Oliveira), ou, alternativamente, cópia das primeiras 

declarações e da sentença.

 Portanto, DETERMINO que a secretaria INTIME a requerente para anexar 

aos autos os documentos solicitados, sob pena de extinção processual.

Tendo em vista que o Cartório do 1º Ofício local, não se manifestou, 

INTIME-O novamente para manifestar-se acerca dos fatos, notadamente 

acerca da recusa em proceder o registro de compra e venda do imóvel, 

exigindo a anuência das 02 (duas) filhas reconhecidas posteriormente

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 11 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37798 Nr: 963-92.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 963-92.2015.811.0036 (37798)

Execução Fiscal

Despacho

Visto.

1) POSTERGO a análise do petitório de fl. 32/33, para o momento posterior 

a atualização do débito perseguido, visto que os últimos cálculos 

apresentados pela parte exequente encontram-se significativamente 

desatualizados.

2) Assim, INTIME-SE a parte exequente para que junte a estes autos os 

cálculos da atualização do débito, ora executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do presente feito sem resolução do mérito.

3) Após VOLTEM-ME os autos conclusos, para análise dos referidos 

pedidos.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/12/ 2017.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 510 Nr: 27-34.1996.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Duarte da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Bertuol Duarte - 

OAB:13747/MT, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do executado, presente às fls. 

304/308.1) Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte EXEQUENTE 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se em relação aos 

valores em dinheiro penhorado do executado às fls. 301/303, de modo que 

caso requerer o seu levantamento deve indicar a conta bancária para a 

transferência. No mesmo prazo deverá também apontar outros bens 

penhoráveis da parte executada para dar continuidade ao feito executivo, 

sob pena de extinção do presente feito sem resolução do mérito.2) Por 

fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

23/12/2017.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3922 Nr: 503-96.2001.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdN, EEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:227.421/SP

 Autos n° 503-96.2001.811.0036 (3922)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

POSTERGO a análise dos pedidos e documentos expostos no petitório de 

fls. 133/141, para momento posterior a juntada nos autos da memória de 

cálculos atualizada do débito que o exequente entende cabível, pois resto 

convicto que é ônus do Exequente a juntada do demonstrativo de 

atualização de seu crédito, não podendo passar tal encargo para o Poder 

Judiciário, requerendo a remessa para a contadoria judicial, conforme os 

artigos 523 e 524 do Novo Código de Processo Civil.

1) Nesse sentido, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nos autos a memória de cálculos 

devidamente atualizada do débito que entende devido pela parte 

executada, sob pena de extinção da presente fase do cumprimento de 

sentença, sem resolução do mérito.

2) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 11/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9274 Nr: 573-40.2006.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leme e Pereira Ltda ME, Admilson Lemes dos 

Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 573-40.2006.811.0036

 Código: 9274

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 204 da parte exequente.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito no prazo de 30 dias, 

o qual deverá ser arquivado provisoriamente, sem baixa na distribuição.

2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13 de Dezembro de 2017.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10637 Nr: 1223-87.2006.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 É o relatório.Dispositivo.a)Incluo a relação jurídica processual submetida à 

sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, na 

sessão extraordinária do dia 21 DE MARÇO DE 2018, às 13h00min horas 

(MT);b)Apresentado rol de testemunhas, conforme fls. 330 e 333 

intimem-se, observando-se que é dispensável intimar as testemunhas que 

residem em outra comarca, sendo ônus da parte a apresentação delas se 

pretender-lhes a oitiva;c)Proceda-se à intimação pessoal dos jurados. 

Providencie-se cópia da pronúncia (fls. 289-293), do acórdão (fls. 

322-324) e desse relatório aos jurados (art. 472, parágrafo único, 

CPP);d)Expeçam-se os ofícios necessários de reforço policial de modo a 

garantir a segurança no dia do julgamento, cumprindo-se as exigências da 

CNGC.e)Intimem-se. Cumpra-se.f)Intime-se o Acusado, seu Defensor e o 

Ministério Público. Providencie-se o necessário. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2017.Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11522 Nr: 578-28.2007.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Correa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

OAB:Mat 1585248, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 11522

Vistos etc.

Considerando que o interesse no feito é da parte autora, defiro pedido 

retro, para suspensão processual de 90 (noventa) dias.

Após o decurso do prazo acima requerido, intime-se a parte autora, para 

que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 12 de dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17307 Nr: 736-44.2011.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Candida da Silva, Nubia Lafaete da Silva, Laura 

Divina da Silva, Nara Cristina Farias da Silva, Jussara Farias da Silva, 

Geovan Carlos da Silva, José Augusto da Silva, Nadia Aparecida Torres 

de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certifico que foi assinado alvará eletrônico nº 375599-1/2017, na 

importância de R$= 8.433,68 (Oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e 

sessenta e oito centavos)em favor de NUBIA LAFAETE DA SILVA e na 

mesma importância o Alvará eletrônico nº 375604-1/2017, em favor de 

EBER AMÂNCIO DE BARROS, correspondente aos honorarios contratuais 

e Alvará Eletrônico nº 375583-5/2017, na importâncai de 1.605,97 (Hum 

mil, seiscentos e cinco reais e noventa e sete centavos, correspondete 

aos Honorarios sucumbênciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31888 Nr: 474-26.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 474-26.2013.811.0036

 Código: 31888

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 54 da parte exequente.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito no prazo de 30 

(trinta) dias, o qual deverá ser arquivado provisoriamente, sem baixa na 

distribuição.

2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13 de Dezembro de 2017.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48184 Nr: 1171-08.2017.811.0036

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso-SEFAZ MT, Secretário Adjunto da Receita Pública, Gerente de 

Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Carvalho Viola - 

OAB:22794-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1171-08.2017.811.0036 (48184)

Mandado de Segurança

Despacho.

Vistos etc.
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Observa-se do Ofício juntado as fls. 782/791 que deverá suspender a 

tramitação dos processos que versem sobre a inclusão/exclusão das 

referidas tarifas TUSD/TUST da base de cálculos do ICMS da energia 

elétrica, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça ao afetar 

o EREsp 1.163.020 / RS ao rito dos recursos repetitivos.

1) Assim, DETERMINO a suspensão dos presentes autos até que a 

questão suscitada seja definitivamente julgada no EREsp 1.163.020 / RS 

pela Corte Superior.

2) INTIMEM-SE as partes, informando ainda que os autos serão remetidos 

ao arquivo provisório até informarem o julgamento acima mencionado.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 20 de dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 442 Nr: 54-51.1995.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. FERRAMENTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eunice de Souza - OAB:3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos a condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir o despacho de fls.194, 

no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2173 Nr: 147-72.1999.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdN, MSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Autos n° 147-72.1999.811.0036 (2173)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

POSTERGO a análise dos pedidos e documentos expostos no petitório de 

fls. 266/274, para momento posterior a juntada nos autos da memória de 

cálculos atualizada do débito que o exequente entende cabível, pois resto 

convicto que é ônus do Exequente a juntada do demonstrativo de 

atualização de seu crédito, não podendo passar tal encargo para o Poder 

Judiciário, requerendo a remessa para a contadoria judicial, conforme os 

artigos 523 e 524 do Novo Código de Processo Civil.

1) Nesse sentido, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nos autos a memória de cálculos 

devidamente atualizada do débito que entende devido pela parte 

executada, sob pena de extinção da presente fase do cumprimento de 

sentença, sem resolução do mérito.

2) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 11/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3230 Nr: 602-03.2000.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Vilela de Carvalho, José Pereira Neto, 

Alaor Alves de Carvalho Filho, Josias José de Oliveira, Luciano Bolonha 

Gonsalves, Idevaldo Moreira da Silva, Esmério José da Silva, Maria das 

Graças Bicalho, Espólio de Antônio Ferreira Filho, Adevenil Rosa da Silva, 

Maria da Glória de Moura Pereira, Espólio de Eduardo Cardoso Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Vatutin Loureiro 

Júnior - OAB:OAB/MT.3.876, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Autos n° 602-03.2000.811.0036 (3230)

Ação Civil Pública

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa, INTIMEM-SE os requeridos para manifestarem em relação a 

petição do Ministério Público de fls. 3116/3121, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8119 Nr: 793-72.2005.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walderson Francisco Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Waldelírio Francisco Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana dos Santos Rocha 

Bordim - OAB:6.143-MT, Marco Antonio Pires de Souza - 

OAB:5.170-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Autos nº 793-72.2005.811.0036 (8119)

Ação Inventário

 Decisão.

Vistos etc.

1) Considerando que o novo inventariante RETIFICOU as primeiras 

declarações às fls. 225/237 e o REQUEREU pela expedição de Alvará 

Judicial para vendas de bens do Espólio (fls. 292/293), INTIME-SE 

PESSOALMENTE os herdeiros para, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTAREM quanto a referida retificação das primeiras declarações, 

bem como ao pedido de expedição de alvará judicial.

2) INTIME-SE o novo inventariante para emendar o pedido de fls. 292/293, 

com a indicação e descrição DETALHADA dos bens que pretende alienar 

via alvará judicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento 

do pedido, por falta de informações essenciais.

3) Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12016 Nr: 961-06.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Alice Cândida de 

Jesus Rezende., Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto 

- OAB:6294-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deisi Vieira Ferreira Padilha 

- OAB:10.071B/MT, Juliano Domingues de Oliveira - 

OAB:11670-B/MT
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 Intimar as partes através de seus advogados constituidos, acerca da 

decisão de fls. 181 e da penhora on line de fls. 182/184, bem como, os 

executados para querendo no prazo de quinze (15) dias, oponha-se a 

execução por meio de embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14823 Nr: 883-41.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Santa Maria Bertila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:, 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:rua tenete

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2009/28 (14823)

Execução Fiscal

Decisão

Vistos etc.

Diante do conteúdo da certidão de fl. 71v que informa a inexistência da 

entidade executada, REVOGO a ordem de intimação da parte autora para 

o pagamento das custas processuais.

Por fim, considerando que houve o trânsito em julgado do presente feito, 

ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16242 Nr: 983-59.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeson Bento de Lima, Nilva Martins Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 983-59.2010.811.0036

Código: 16242

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 200 da parte exequente.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito até dia 29/12/2017, 

o qual deverá ser arquivado provisoriamente, sem baixa na distribuição.

2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13 de Dezembro de 2017.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30691 Nr: 535-18.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Matos Roda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Autos n° 535-18.2012.811.0036 (30691)

Ação Previdenciária

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação retro, 

no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os arts. 1.012, 

caput e 1013 do Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do Novo CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 21/08/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32022 Nr: 617-15.2013.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carivaldes Alves Pereira (Espólio)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Narciso Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Melo Silva - 

OAB:3.605-A/MT, Paulo Fernando do Nascimento Lima - 

OAB:MT-17.360/O

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33074 Nr: 178-67.2014.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Pequenos Produtores de Batoví

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Beatriz Corrêa da 

Costa S. Soares - Procuradora Geral Fiscal - OAB:

 Autos n° 178.67.2014.811.0036 (33074)

Embargos à Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

 CIENTE da certidão de fls. 376.

Com fundamento no princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte embargante, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifesta-se acerca da Impugnação de fls. 

104/372, sob pena de preclusão do direito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35966 Nr: 237-21.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rosa Neves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natan Oliveira 

Mattos-Procuradora Federal - OAB:Mat - 2778671, Procurador do 

INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 Certifico que foi assinado alvará eletrônico nº 374985-1/2017, na 

importância de R$= 17.827,40 (Dezesete mil, oitocentos e vinte e sete 

reais e quarenta centavos) em favor de ROSA NEVES DA SILVA e na 

mesma importância o Alvará eletrônico nº 375802-8/2017, em favor de 

EBER AMÂNCIO DE BARROS, correspondente aos honorarios contratuais 

e Alvará Eletrônico nº 375800-1/2017, na importâncai de 3.460,32 (Três 

mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos)correspondete 

aos Honorarios sucumbênciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38043 Nr: 1091-15.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcílio Nunes Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 1091-15.2015.811.0036

CI: 38043

Cível

Despacho.

Vistos etc.

DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 12/03/2018, às 

14:00hrs (MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do CPC ou comprometerem em levar as 

testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 13 de Dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45600 Nr: 2466-17.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Tesouro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo autor, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na petição inicial 

desta Ação Civil Pública.1) DEIXO de designar audiência de conciliação, 

devido a impossibilidade de transação neste caso, pelo fato da presente 

causa envolver interesse público, artigo 334, §4º, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.2) Dando prosseguimento ao presente feito, 

considerando que o requerido já foi citado e apresentou a sua 

contestação (fls. 131/153), ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público, ora autor, para apresentar a impugnação à contestação.3) Por 

fim, INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 

24/12/2017.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45876 Nr: 2599-59.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos César de Castro e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isso posto, nos termos do art. 17, §9º, da Lei nº 8.429/92, 

RECEBO A INICIAL para determinar CITAÇÃO do requerido para que, 

querendo, ofereça CONTESTAÇÃO DE MÉRITO e as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze).DEFIRO o pedido liminar da 

parte autora, por isso, DETERMINO que o requerido, junto com a 

contestação, PRESTE INFORMAÇÕES nestes autos sobre as razões que 

ensejaram a não instalação da biblioteca municipal, apesar do acervo já ter 

sido adquirido pela municipalidade, sob pena da aplicação de MULTA 

ÚNICA no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), além de outras sanções 

cabíveis.Posteriormente, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, 

para apresentar impugnação à contestação do requerido, no prazo de 10 

(dez) dias.Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e voltem os autos conclusos 

para de l iberações. In t imem-se.  Cumpra-se.  Expeça-se  o 

necessário.Guiratinga/MT, 26/12/2017.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47307 Nr: 745-93.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Vistos etc.

Considerando a ausência justificada do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, redesigno o ato para o DIA 25/01/2018 ÀS 16H30MIN. 

Comunique-se o Ministério Público e Intime-se o Defensor Público.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50378 Nr: 2194-86.2017.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOdR, RSA, CPC, MMdS, KSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinne Moreira Rodrigues 

Schimidt - OAB:16.314-MT, Edno Damascena de Farias - 

OAB:11134/MT, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8083, Franciane 

Cardoso Costa Leite - OAB:19.689-MT, Huendel Rolim Wender - 

OAB:10.858-MT, Marcela Silva Abdalla - OAB:22.712, MAURO 

MARCIO DIAS CUNHA - OAB:5391/MT, Rosangela Rodriguesda Silva 

- OAB:17445

 Autos n° 2194-86.2017.811.0036 (50378)

Auto de Prisão em Flagrante

Despacho.

Vistos etc.

Compulsando o Acórdão proferido pela Egrégia Turma de Câmaras 
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Criminais Reunidas/TJMT no Conflito de Jurisdição nº 94389/2017 (fls. 

851/857) e a decisão do Conflito de Jurisdição nº 94388/2017 (fls. 

849/850), observa-se que foi julgado procedente o conflito, declarando o 

Juízo da 2º Vara da Comarca de Poxoréo competente para julgar o feito de 

cód. 50376 e por absorção de seu objeto o presente Auto de Prisão em 

Flagrante de cód. 50378.

1) Assim, com fundamento no referido Acórdão Final dos Autos do 

Conflito de Jurisdição nº 94389/2017 e a decisão do Conflito de Jurisdição 

nº 94388/2017 (fls. 849/850), DETERMINO, com urgência, o 

encaminhamento deste incidente processual ao Juízo da 2º Vara da 

Comarca de Poxoréu/MT.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 19/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2191 Nr: 326-06.1999.811.0036

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Cândido Resende, Jurandy Borges de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Fagundes Garcia 

Duarte Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 Autos: 326-06.1999.811.0036 (2191)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado na fl. 713/715, pois mesmo devidamente 

intimada a parte executada manteve-se inerte, o que impõe a multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido e, também, do 

honorário do advogado de 10% (dez por cento), bem como a realização 

de atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC)

Nesse sentido, não há obstáculo para a determinação do à penhora online 

(via Bacenjud).

Diante do exposto:

1) DETERMINO que seja cadastrado no sistema Apolo o Advogado 

constituído pela parte Dr. Péricles Landgraf Araújo de Oliveira, para que 

seja intimado dos atos processuais.

2) DETERMINO a penhora online (via Bacenjud) em eventuais aplicações 

financeiras da parte executada.

3) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

4) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

5) Após, CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema 

Apolo, bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

6) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 18/10/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2527 Nr: 653-48.1999.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilvan Menechini, Sussumo Sato, Mitiko 

Yamakiohi Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727

 CERTIDÃO

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

Guiratinga - MT, 26 de dezembro de 2017.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7940 Nr: 610-04.2005.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPE, SCD, AMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Considerando que a forma e os valores dos alimentos se tratam de direito 

disponível, ou seja, direito que pode ser negociado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, juntado nos autos às fls. 

185/191, para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

forma dos artigos 487, inciso III, alínea b c/c 924, inciso II do Novo CPC. 1) 

Assim, considerando que houve a perda do motivo que ensejou a prisão 

do executado, REVOGO a prisão civil decretada em desfavor de ALTINO 

DIAS NETO, em relação à dívida cobrada nestes autos.2) Nesse sentido, 

RECOLHA-SE o mandado de prisão civil expedido em desfavor do 

executado ALTINO DIAS NETO, realizando as respectivas baixas junto à 

Delegacia de Capturas e no banco de dados do CNJ, Banco Nacional de 

Mandados de Prisão (BNMP).3) CONDENO a parte executada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, contudo a sua execução 

deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do NCPC, em vista 

da parte ser beneficiária da Justiça Gratuita, por ser pobre nos termos da 

Lei 1060/50.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 26/10/2017.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11759 Nr: 740-23.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende, Jurandy Borges de 

Resende, Alice Cândida de Jesus Rezende.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, Carolina Pereira Tomé Wichoski - 

OAB:18.603/B, Fabiula Muller Koening - OAB:PR 22.819, Gislaine 

Crispim de Faria Cruz - OAB:MT16988, Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A, Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Kelson Giordani Miranda da Silva - 

OAB:15.617, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A, 

Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deisi Vieira Ferreira Padilha 

- OAB:10.071B/MT, Juliano Domingues de Oliveira - 

OAB:11670-B/MT

 INTIME-SE a parte EXEQUENTE, com o fim de ADVERTI-LA que após o 

transcurso do prazo de 01 (um) ano de arquivamento terá início o prazo 

de prescrição intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º do 

NCPC.Ademais, INTIME-SE, também, a parte EXEQUENTE que o processo 

somente será desarquivado, com o intuito de dar continuidade ao presente 

feito executivo, quando, dentro do prazo prescricional, o exequente 

provocar o Poder Judiciário com a devida indicação no feito de bens do 

executado passíveis de penhora. Cumprida a providência acima, 
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DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO da execução com as baixas e 

a n o t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s . À s  p r o v i d ê n c i a s  n e c e s s á r i a s . 

CUMPRA-SE.Guiratinga/MT, 31/10/2017.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12016 Nr: 961-06.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Alice Cândida de 

Jesus Rezende., Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto 

- OAB:6294-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deisi Vieira Ferreira Padilha 

- OAB:10.071B/MT, Juliano Domingues de Oliveira - 

OAB:11670-B/MT

 Autos: 961-06.2007.811.0036 (12016)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO os pedidos acostados na fls. 155/156 e 166 determinando que se 

proceda à penhora online (Bacenjud), em eventuais aplicações financeiras 

da parte executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, OFICIE-SE às Cooperativas SICREDI e a 

SICOOB a fim de que procedam a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em aplicação financeira do devedor, limitado ao valor total da 

dívida e, após, VOLTEM os autos conclusos para análise do pedido de fl. 

174.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 31/10/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16308 Nr: 1049-39.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Genoveva Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MAIA DE ASSIS - 

OAB:6.605-GO, Leandro Morais Maia - OAB:41.536

 Processo n.º 1049-39.2010.811.0036 (16308)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

Com fundamento no princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, MANIFESTE-SE em relação a petição da parte executada de fls. 

106/107, sob pena de preclusão do direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 11/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31245 Nr: 1087-80.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Osumo Sato, Thiyoshi Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Melo - 

OAB:PR 40.221

 Autos n° 670-98.2010.811.0036 (15926)

Ação Execução Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

Observa-se que a parte exequente às fls. 255/256 comprovou 

devidamente o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça de fl. 254.

Dessa forma, CUMPRA-SE a intimação do executado exposta no 

despacho de fl. 242, no endereço atualizado presente no petitório de fls. 

247/248.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31504 Nr: 97-55.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustav Martin Alfred Dutzmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Processo n.º 97-55.2013.811.0036 (31504)

Execução Fiscal

Despacho

Visto.

1) POSTERGO a análise da exceção de pré-executividade de fls. 41/48, 

para o momento posterior a manifestação da parte executada do petitório 

e dos documentos de fls. 61/62, com fundamento no princípio do 

contraditório e da ampla defesa.

2) Assim, INTIME-SE a parte executada para que manifeste-se em relação 

ao petitório e dos documentos de fls. 61/62, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de preclusão do direito.

3) Após VOLTEM-ME os autos conclusos, para análise dos referidos 

pedidos de fl. 41/48.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/ 2017.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31603 Nr: 196-25.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hellenice Souza de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayra Souza de Moraes - 

OAB:14.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 196-25.2013.811.0036 (31603)

Ação de Responsabilidade Civil

Despacho

Vistos etc.

CIENTE da juntada de cópia integral dos autos nº 1983/162 (fls. 95/262).

Nesse sentido, conforme já determinado na decisão de fls. 89, 

primeiramente, INTIME-SE a parte AUTORA para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se sobre a referida cópia integral dos autos nº 1983/162 

que foi juntada nos autos, sob pena de preclusão de direitos.

Após, INTIME-SE PESSOALMENTE o Estado do Mato Grosso, ora 

requerido, com a REMESSA/CARGA dos autos, diante da complexidade da 

presente causa, para que intimado pessoalmente possa, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se acerca da referida cópia integral dos autos nº 

1983/162 que foi juntado nos autos, bem como da decisão de fl. 84, sob 

pena de preclusão de direitos.
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Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31856 Nr: 440-51.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Gabriel de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vidal Gabriel da Silva, Ester Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - 

OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719

 Autos n° 440-51.2013.811.0036 (31856)

Execução de Título Extrajudicial

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por FRANCISCO 

GABRIEL DE MORAIS devidamente qualificado, em face dos requeridos 

VIDAL GABRIEL DA SILVA e ESTER MORAES DA SILVA.

Durante o trâmite processual, às fls. 100/102, as partes informaram que 

realizaram acordo extrajudicial colocando fim ao objeto da presente lide, 

requerendo, portanto, a sua homologação, bem como a extinção do 

presente feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Nesse sentido, uma vez que as partes livremente fizeram um acordo que 

coloca fim o presente conflito, em nome do princípio da segurança jurídica, 

a alternativa razoável para este Juízo é homologar a referida transação, 

resolvendo o processo no mérito, principalmente, considerando a 

inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito disponível.

Decido.

Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 

100/102, para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC.

 DEFIRO o pedido de suspensão do processo requerido pela parte autora, 

até o termino do cumprimento do acordo pela parte requerida. Após intime 

o exequente pra que manifeste-se acerca do cumprimento integral do 

acordo.

DETERMINO o levantamento de eventuais constrições judiciais existentes.

CONDENO a parte REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois conforme o acordo realizado entre as elas, cada qual arcará com as 

verbas dos seus respectivos patronos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 11 de Janeiro 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31887 Nr: 473-41.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando de Souza Anicesio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mello de Oliveira - 

OAB:18818

 CERTIDÃO

 Impulsionamento por Certidão

 Intimo a parte executada, através de seu advogado, para que no prazo 

legal, manifeste-se acerca dos embargos de fls.126/127.

Guiratinga - MT, 26 de dezembro de 2017.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32125 Nr: 710-75.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sérgio José Thomaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Ruza Dal'Bó - OAB:MT 

11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Processo n.º 710-75.2013.811.0036 (32125)

Ação de Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

CIENTE da certidão de fl. 219, contudo com fundamento no princípio 

constitucional do contraditório e da ampla defesa, bem como devido a 

complexidade da causa, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTE-SE em relação ao Laudo 

Pericial de fls. 206/212, sob pena de preclusão do direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 12/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32172 Nr: 748-87.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Trajano Camargo dos 

santos - OAB:9171/B

 Intimar a parte requerida através de seu advogado para tomar 

conhecimento da Redesignação de audiência no juizo deprecado Var 

Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, para o dia 24/01/2017 às 

14:45hs

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32689 Nr: 1205-22.2013.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerônima Francisca da Silva, Pedro Neres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Pereira, Clotomar Rodrigues Souza, 

Lindomar Rodrigues dos Santos, Almiro Nogueira de Souza, Rosália 

Dantas da Silva, Raul Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, os presentes autos estiveram em carga ao 

defensor publico de 15/05/2017 à 09/11/2017, devolvido com 

manifestação as fls. 56. Intimo a curadora nomeada para apresentar 

contestação, retirando os autos com vista se necessário.

Guiratinga - MT, 28 de dezembro de 2017.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33412 Nr: 461-90.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT
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 Autos n° 461-90.2014.811.0036 (33412)

Execução de Pena

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa, além de evitar futuras nulidades, INTIME-SE o recuperando, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

em relação ao petitório do Ministério Público de fls. 81/83, sob pena de 

preclusão do direito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34801 Nr: 1268-13.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEC Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Nolasco Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MACHADO MALAGO - 

OAB:236033, Pedro Romeiro Hermeto - OAB:42.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da Correspondência Devolvida à Ref. 99.

Guiratinga - MT, 3 de janeiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34818 Nr: 1278-57.2014.811.0036

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leolino Araujo Neto, Maria Olimpia Teixeira, Gildemar 

Lira Nazario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Dourado, Antônio Augusto 

Dourado, Hospital Osvaldo Cruz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Ritter - OAB:15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexander Zardini Dourado - 

OAB:7.022-MT

 Autos n° 1278-57.2014.811.0036

 Código: 34818

Civil

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista que foram interpostos Recursos de Apelação pelo 

requerente e pelo requerido passo a recebê-los:

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação da 

parte requerente (fls. 290/322), no seu efeito devolutivo e suspensivo, 

conforme preceitua os arts. 1.012, caput e 1013 do Código de Processo 

Civil.

INTIME-SE a parte requerente ora apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO também o recurso de apelação 

da parte requerida (fls. 362/367), no seu efeito devolutivo e suspensivo, 

conforme preceitua os arts. 1.012, caput e 1013 do Código de Processo 

Civil.

INTIME-SE a parte requerida ora apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35356 Nr: 12-98.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Fernando Nascimento Tulha, Ricardo 

Nascimento Tulha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diário de Cuiabá Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Tavares de Sena 

- OAB:6432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT, MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369

 Dessa forma, INDEFIRO tal pedido liminar, visto que não se verifica, por 

ora, o requisito da verossimilhança do alegado, justamente pela ausência 

de prova inequívoca que o caso exige.3) DA CITAÇÃO DOS 

DENUNCIADOS A LIDE. 3.1) Inicialmente, Observa-se que foi deferido na 

decisão de fl. 230 a preliminar de denunciação da lide das seguintes 

pessoas: BRAZ FERNANDES DA CUNHA, FRANCISCA, CÂNDIDA 

CAMARGO DA CUNHA e EDSON CORTES REAL. Dessa forma, 

CORRIJA-SE no Sistema Apolo a distribuição do presente feito, para que 

passe a constar no polo passivo da presente demanda as referidas 

pessoas.3.2) Diante da CERTIDÃO de fl. 251 que informa a devolução da 

Carta de Citação do Sr. Edson Cortes Real, por motivo de falecimento, 

antes de realizar a citação dos demais denunciados a lide no novo 

endereço indicado (fls. 254/255), necessário se faz habilitar os 

sucessores do denunciado/requerido Sr. Edson Cortes Real, por isso, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que 

a parte autora, primeiramente, comprove o falecimento do 

denunciado/requerido Edson Cortes Real e, caso positivo, realizar a 

habilitação no feito de todos os herdeiros legais do suposto “de cujus”, 

regularizando o povo passivo da demanda, sob pena de extinção do 

presente feito sem resolução do mérito.Transcurso o prazo e realizado a 

diligência determinada, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

19/12/2017. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36463 Nr: 435-58.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Garças Energia e Participações S/A, Desa Rio das 

Garças Desenvolvimento Energético S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilva Martins Cunha, PEC Energia S.A, Luiz 

Carlos Morigi, Maria Elaine Ribeiro Morigi, Vinicius Luis Ribeiro Morigi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Varnei Rodrigues - 

OAB:18100/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MACHADO MALAGO - 

OAB:236033, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, Isaías 

Campos Filho - OAB:2470-MT, Pedro Romeiro Hernesto - 

OAB:42860

 Autos n° 435-58.2015.811.0036 (36463)

Ação Anulatória

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da parte autora de fls. 388/389, pois para o deferimento 

da citação por edital necessita da comprovação DOCUMENTAL que houve 

o esgotamento das tentativas pela parte autora de localização do 

endereço dos requeridos em comento, como, por exemplo, certidão 

negativa de busca em bancos de dados privados e públicos disponíveis 

na sociedade.
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 Assim, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe nos autos o endereço atualizado dos requeridos 

LUIZ CARLOS MORIGI, MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI E VINICIUS LUIS 

RIBEIRO MORIGI, para a citação pessoal deles, sob pena de extinção do 

feito, conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36633 Nr: 502-23.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andelso Gabriel de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Leonício Paiva, Doraci Fonseca de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 Autos n° 502-23.2015.811.0036 (36633)

Ação Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e 

julgamento para o dia 05/03/2018, às 14:00hrs (MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36783 Nr: 541-20.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francineli Ferri Salvini - 

Procuradora Federal - OAB:66967, PROCURADOR - OAB:

 Certifico que nesta data foi assinado pelo magistrado o alvará eletrônico 

nº 375472-3/2017, na importância de R$= 24.786,97 (vinte e quatro mil, 

setecentos e oitenra e seis reais e noventa e sete centavos) em favor de 

Dr. Murillo Espicalquis Maschio, correspondente ao valor do principal do 

autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37800 Nr: 965-62.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivar Alexandrino Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 965-62.2015.811.0036

Código: 37800

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, devidamente qualificada, em face de EDIVAR ALEXANDRINO 

VASCONCELOS, igualmente qualificada.

 A parte exequente à fl. 23 manifestou-se nos autos, abordando que o 

débito foi devidamente pago, de modo que a executada nada mais deve à 

Fazenda Pública Municipal, conforme documento anexo às fls. 24/26.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou regularmente o pagamento do débito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, com resolução do mérito, uma vez que 

devidamente satisfeita a obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Considerando que a parte executada quitou espontaneamente e 

integralmente o presente débito executado, DEIXO de condená-la ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

Guiratinga/MT, 13 de dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 38193 Nr: 1165-69.2015.811.0036

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silas Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Dias Vieira, Silvia Dias Vieira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorenza da Silva Martins - 

OAB:9636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222 B/MT

 INTIMAÇÃO.

Certifico e dou fé que, INTIMO as partes através de seus advogados 

devidamente constituidos nos autos, acerca da designação da Audiência 

de Conciliação, que realizará no dia 19/02/2018 às 13h00min., no Edifício 

do Fórum da Comarca de Guiratinga-MT, sito no endereço Av. Rotary 

Inernacional, n° 1525, Bairro Santa Maria Bertila, cidade: Guiratinga-MT.

Guiratinga - MT, 5 de janeiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38751 Nr: 1349-25.2015.811.0036

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Correia Farias e Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 1349-25.2015.811.0036

 Código: 38751

Protesto

 Decisão.

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte requerida intimada para ofereceu contestação, 

quedou-se inerte. INTIME-SE a requerente para manifestar-se dando 

prosseguimento do feito requerendo o que entender de direito, no prazo 
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de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 13 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39961 Nr: 145-09.2016.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Gomes de Souza, Clézio Ricardo dos Santos 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Mello 

Oliveira - OAB:5134/MT, Valgney de Oliveira - OAB:10188/MT

 Autos n° 145-09.2016.811.0036

Código: 39961

Embargos à Execução

Decisão.

Vistos.

Conforme analise detalhada dos autos, DETERMINO que INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte embargante para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, para que cumpra a determinação de ref. 16 

dando o devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta 

Ação, conforme art. 485, II e III, §1º do CPC.

Logo após a devida intimação pessoal, abra vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2017.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41791 Nr: 648-30.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauracy Pereira Constantino ME, Lauracy 

Pereira Constantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 648-30.2016.811.0036

 Código: 41791

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos, etc.

Em analise detalhada dos autos verifica-se que em fls. 13 a parte 

exequente foi devidamente intimada para indicar bens para a formalização 

de penhora. Em fl. 23 o exequente requereu que fosse realizado penhora 

online.

 INDEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 23, devido não haver 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL do esgotamento das tentativas possíveis 

de localização de bens da parte executada.

Informações essas, inclusive, acessíveis à parte, sem a interferência 

judicial, através dos meios disponíveis como a realização de diligências 

junto aos órgãos públicos, principalmente, o DETRAN e os Cartórios, de 

modo que, posteriormente, elas sejam repassadas ao Juízo para a 

realização dos devidos bloqueios e penhoras.

Desta forma, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto à forma de prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13 de Dezembro de 2017.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42595 Nr: 918-54.2016.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalton Fernandino de Souza Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Pires de Souza 

- OAB:5170/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito apresentado pelo autor DALTON FERNANDINO DE SOUZA 

BASTOS, com fundamento no art. 485, I, do Novo CPC.1) Sem condenação 

as custas processuais, pois a petição inicial foi sequer recebida, por 

ausência da quitação das custas processuais.2) Transitada em julgado 

esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes autos, independentemente 

de nova determinação. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 

11 de Dezembro de 2017.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44050 Nr: 1694-54.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. de Souza, Afonso Ricardo de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1694-54.2016.811.0036

 Código: 44050

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos, etc.

Tendo em vista que não foi certificado o decurso de prazo para o 

executado efetuar o pagamento da dívida DETERMINO que a secretaria 

certifique a validade da citação do executado conforme “AR” em ref. 13, 

certificando o decurso de prazo.

Quanto ao pedido de fl. 41, INDEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 

41, devido não haver COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL do esgotamento 

das tentativas possíveis de localização de bens da parte executada.

Informações essas, inclusive, acessíveis à parte, sem a interferência 

judicial, através dos meios disponíveis como a realização de diligências 

junto aos órgãos públicos, principalmente, o DETRAN e os Cartórios, de 

modo que, posteriormente, elas sejam repassadas ao Juízo para a 

realização dos devidos bloqueios e penhoras.

Desta forma, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto à forma de prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13 de Dezembro de 2017.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45696 Nr: 2505-14.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivan Morais Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados de Mato Grosso-AGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por 

entender que o autor não se insere no conceito de hipossuficiência 

financeira. Assim, INTIME-SE o autor para recolher as taxas e custas 

processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

presente feito sem resolução do mérito.Após, CERTIFICA-SE a serventia e 

volte os autos conclusos.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 22/12/2017. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 
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de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45700 Nr: 2509-51.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Rosa Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados de Mato Grosso-AGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:MT 16.686-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por 

entender que o autor não se insere no conceito de hipossuficiência 

financeira. Assim, INTIME-SE o autor para recolher as taxas e custas 

processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

presente feito sem resolução do mérito.Após, CERTIFICA-SE a serventia e 

volte os autos conclusos.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 22/12/2017. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45761 Nr: 2542-41.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Said

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hortelene Lopes de Moraes - 

OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por 

entender que o autor não se insere no conceito de hipossuficiência 

financeira. Assim, INTIME-SE o autor para recolher as taxas e custas 

processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

presente feito sem resolução do mérito.Após, CERTIFICA-SE a serventia e 

volte os autos conclusos.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 22/12/2017. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47546 Nr: 874-98.2017.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Elensilzie de Oliveira - 

OAB:6141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495

 Autos n° 874-98.2017.811.0036

Código: 47546

Embargos à Execução

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido dos EMBARGANTES em fls. 139/ 141.

Para ocorrer o deferimento do pedido dos embargantes de pagamento de 

custas ao final do processo deveria restar comprovada a hipossuficiência 

financeira momentânea da parte de arcar com os ônus processuais, o que 

não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência vejamos:

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70064880321 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 22/01/2016

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. O pagamento das 

custas ao final do processo é semelhante à concessão do benefício da 

gratuidade judiciária, devendo restar comprovada a hipossuficiência 

financeira momentânea da parte de arcar com os ônus processuais, o que 

não restou comprovado nos autos. Agravo de instrumento a que se nega 

seguimento. (Agravo de Instrumento Nº 70064880321, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Julgado em 21/01/2016)

 Diante disso INTIME-SE os Embargantes para recolher as taxas e custas 

processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias e sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

presente feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6 Nr: 1-22.1976.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Processo n.º 1-22.1976.811.0036 (6)

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, MANIFESTE-SE em relação a Certidão de fls. 348, requerendo 

o que entender de direto, sob pena de extinção do presente feito, sem 

resolução do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 12/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2173 Nr: 147-72.1999.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdN, MSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Autos n° 147-72.1999.811.0036

Código: 2173

Cumprimento de Sentença

 Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista o lapso temporal por mais de 03 (três) anos e o fato do 

processo não poder permanecer ad eterno REVOGO a Suspensão 

Processual.

Intime-se pessoalmente a parte autora para manifestar e requerer o que 

lhe é de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, 

conforme art. 485, III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07/06/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2280 Nr: 412-74.1999.811.0036
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Cândido Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Pires de Souza 

- OAB:5.170-MT, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, Fabiula Muller Koening - OAB:PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A, Karine 

Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:6294-A/MT

 Autos n° 412-74.1999.811.0036

Código: 2280

Despacho.

Vistos etc.

Em analise aos autos, DETERMINO que habilite o advogado da parte 

requerida, conforme fls. 207/211.

Logo após intime a parte requerida para que de o devido prosseguimento 

da ação.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2805 Nr: 196-79.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilvan Menechini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cordenonsi - 

OAB:43643/RS, Arilei Ribeiro Mendes - OAB:49178/RS, Breno 

Moreira Mussi - OAB:5791/RS, Luiz Adolfo Cardoso de Azambuja - 

OAB:31.553/RS, RICARDO BARBOSA ALFONSIN - OAB:9275/RS, 

Roberto Barbosa de Carvalho Netto - OAB:17976/RS

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos a reprodução autenticadas da peças indicadas na Carta de 

Adjudiciação já confeccionada, afim de formar a Carta, cuja relação de 

peças encontra-se a disposição na secretaria, identificadas nos autos. 

Bem como, para que o arrematante compareceça em cartório afim de 

assinar na Carta de Adjudiciação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3317 Nr: 678-27.2000.811.0036

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sussumo Sato, Thiyoshi Sato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOTILDES FAGUNDES 

DUARTE - OAB:5.251-7, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

14.258-A, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B, Sérvio 

Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Autos n° 678-27.2000.811.0036 (3317)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o petitório da parte exequente de fls. 185/188. Para isso:

1) DETERMINO a penhora, no rosto dos autos da Ação que tramita neste 

Juízo de nº 847-09.2003.811.0036 (5581) de eventual direito da parte 

Executada SUSSUMO SATO, na quantia suficiente para garantia da 

quitação deste feito executivo, em que o valor foi atualizado à fl. 189/190, 

com fundamento no art. 860 do Novo CPC.

2) CUMPRA-SE a penhora aqui determinada, principalmente, anotando-a na 

capa dos autos mencionados e no sistema processual.

3) DETERMINO que Sr(a). Gestor(a) da referida CERTIFIQUE-SE sobre a 

existência de créditos da parte Executada SUSSUMO SATO naqueles 

autos, indicando, ainda, o montante, bem como eventual bloqueio de bens 

ou valores porventura determinado naqueles autos ou em qualquer de 

seus apensos.

4) Caso venha a existir crédito e, após, a efetuação da penhora, 

DETERMINO que o valor seja transferido e vinculado a este feito.

5) Por fim, INTIME-SE a parte exequente KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO para que, no prazo de 10 (DEZ) dias, manifeste-se 

nos autos, requerendo o que entender de direito ou pelo arquivamento 

provisório para aguardar a conclusão da referida penhora, sob pena de 

extinção do feito, conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/10/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 7694 Nr: 368-45.2005.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Boleslau Harenza, Fátima Maria Harenza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE CAVALCANTE DE ALMEIDA, ÁLVARO 

CAVALCANTE DE OLIVEIRA e ESPOSA, ARACY CAVALCANTE MOREIRA 

DE SOUZA e ESPOSO, Luzia Izabel Cavalcante e Silva, Antônio Carlos 

Cavalcante e Sua Mulher, HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA, KÁTIA MARIA 

DE OLIVEIRA e ESPOSO, MARIA LÚCIA CAVALCANTE DA SILVA e 

ESPOSO, SIGEFREDO CAVALCANTE FILHO e ESPOSA, ROSALINA 

CAVALCANTE FIGUEIREDO e ESPOSO, LACY CAVALCANTE DE MORÃES 

e ESPOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Andrigo Baía Eduardo - 

OAB:14.159-B, Sebastião Pereira Buquigaré Júnior - OAB:11687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Moreira de Souza 

- OAB:637

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o preparo da Carta Precatória já expedida com finalidade de 

PRACEAMENTO do bem indicado, no prazo de cinco (05) das..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8815 Nr: 98-84.2006.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Luiz Antônio Vilela - OAB:4195/MT, Vilson de Souza 

Pinheiro - OAB:5135-MT

 Considerando as alterações determinada pela decisão de fls. 378, bem 

como da petição e procuração de fls, 376/377. Intimo o advogado 

constituido pelo acusado dos terrmos do despacho proferido as fls. 378 

em sua integralidade, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9056 Nr: 344-80.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucicleide de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Alves Pereira da Silva, Robson Luiz 

Alves Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313

 Autos nº: 344-80.2006.811.0036

Código: 9056

CIVEL

Despacho

Vistos, etc.

Ante a convocação deste Magistrado para participação do “1º 

WORKSHOP SOBRE GUARDA COMPARTILHADA” REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA para o dia 24/01/2018 às 14h00min (MT).

INTIMEM-SE.
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Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 19 de Outubro de 2017.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 11490 Nr: 581-80.2007.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Francisca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:

 Atendendo a deterinação contida na decisão de fls. 116, constatei que os 

valores mencionados na petição de fls. 112/113, foram devolvidos ao 

Tesouro Nacional, conforme extrato corej de fls. 117 anexo, informação 

prestada pelo Banco do Brasil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11997 Nr: 945-52.2007.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Vilela Teodoro, Idalina Vilela Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastiana Jesus Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2007/270 (11997)

Ação de Inventário

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa, além de evitar futuras nulidades, INTIME-SE o INVENTARIANTE, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se em relação ao PARECER do Ministério Público de fls. 

157/157V, sob pena de preclusão do direito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13279 Nr: 742-56.2008.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iracy de Souza Silva, Ernesto de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosanna Luzia Silva, Márcia Izaura Salles Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Luiz Antônio Vilela - OAB:4195/MT, Marco Antonio 

Pires de Souza - OAB:5.170-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 Processo n.º 742-56.2008.811.0036 (13279)

Execução

 Despacho.

Vistos etc.

1) Com fundamento no princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa, INTIME-SE PESSOALMENTE as PARTES, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, MANIFESTEM-SE em relação ao Laudo Pericial de fls. 

236/257, sob pena de preclusão do direito.

2) Considerando que o perito cumpriu devidamente os trabalhos periciais, 

EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ JUDICIAL de levantamento do valor 

depositado em Juízo a título de honorários periciais (fls.224/225), em favor 

do perito Sr. Ilson Pereira dos Santos, CREA: 170451464-9, transferindo a 

totalidade desse valor depositado para a conta bancária a ser indicada por 

ele.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 11/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15097 Nr: 1159-72.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Maria dos Santos Rocha-ME, Creuza 

Maria dos Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana dos Santos Rocha 

Bordim - OAB:6.143-MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Intimar o exequente para que promova nos autos o recolhimento da 

condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir o despacho de fls. 164, no 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15097 Nr: 1159-72.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Maria dos Santos Rocha-ME, Creuza 

Maria dos Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana dos Santos Rocha 

Bordim - OAB:6.143-MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Autos n° 2009/360 (15097)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

 INTIME-SE PESSOALMENTE a parte executada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre neste feito a restrição judicial que há em face do 

veículo descrito no presente feito, bem como manifeste-se em relação a 

petição de fl. 163 da parte exequente, sob pena de preclusão do direito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15278 Nr: 20-51.2010.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Fonseca Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Neves de Castilho - 

OAB:146920/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Binotto de Oliveira - 

OAB:277.014-SSP/SP,  Fabio Davanso dos Santos  - 

OAB:13.979-SSP/SP, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 14.258-A, Sérvio Túlio 

de Barcelso - OAB:14.258-A

 Autos n° 20-51.2010.811.0036 (15278)

Despacho.

Vistos etc.
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Considerando que já passou o prazo de 15 (quinze) dias requerido pela 

parte exequente (fl. 350), INTIME-SE PESSOALMENTE a parte BANCO DO 

BRASIL S/A para que, no prazo de 30 (trinta) dias, APRESENTE nos autos 

os extratos de movimentação financeira requerida pelo Perito às fls. 

341/342, sob pena da aplicação de MULTA ÚNICA no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais).

Após, transcurso o prazo, INTIME-SE a parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de preclusão.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16496 Nr: 1237-32.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Bispo Cirino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 desarquivado, com o intuito de dar continuidade ao presente feito 

executivo, quando, dentro do prazo prescricional, o exequente provocar o 

Poder Judiciário com a devida indicação no feito de bens do executado 

passíveis de penhora. Cumprida a providência acima, DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO da execução com as baixas e anotações 

necessárias.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

11/12/2017.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30129 Nr: 1220-59.2011.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi assinado alvará eletrônico nº 375826-5/2017, na 

importância de R$= 8.022,68 (Oito mil, vinte e dois reais e sessenta e oito 

centavos)em favor de TEREZINHA DE JESUS SOUZA PINTO e na mesma 

importância o Alvará eletrônico nº 375828-1/2017, em favor de EBER 

AMÂNCIO DE BARROS, correspondente aos honorarios contratuais e 

Alvará Eletrônico nº 375823-0/2017, na importâncai de 1.610,56 (Hum mil, 

seiscentos e dez reais e cinquenta e seis centavos)correspondete aos 

Honorarios sucumbênciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30266 Nr: 109-06.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adail Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Floriano Reingruber - 

OAB:99.323/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento da contestação ofertada as fls.86/87, manifestando no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30447 Nr: 288-37.2012.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOR, CFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Pires de Souza 

- OAB:5.170-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.DEIXO de condenar a parte executada ao 

pagamento das custas processuais, visto que quitou a dívida de forma 

espontânea, sem colocar resistência a presente Ação.CIÊNCIA a 

Defensoria Pública e ao Ministério Público.Cumpra-se. Intime-se. 

Publique-se. Expeça-se o necessário.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo, independentemente 

de nova determinação.Guiratinga/MT, 11/12/2017.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30911 Nr: 755-16.2012.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdRdCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Custódio de Carvalho - 

OAB:9508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 755-16.2012.811.0036 (30911)

Ação de Inventário

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa, INTIME-SE a parte inventariante, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se em relação ao petitório do Estado do Mato Grosso de 

fls. 121/123, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de 

preclusão do direito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31041 Nr: 885-06.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sbardellini & Cia Ltda - FUZIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cial Casa das Rações Boi Fort Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - 

OAB:227541/SP, CASSIANO PIRES VILAS BOAS - OAB:154853, Fábio 

André Fadiga - OAB:139.961/SP, KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da decisão de fl. 

83/83vº. Guiratinga - MT, 19 de dezembro de 2017.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31041 Nr: 885-06.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sbardellini & Cia Ltda - FUZIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cial Casa das Rações Boi Fort Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - 

OAB:227541/SP, CASSIANO PIRES VILAS BOAS - OAB:154853, Fábio 

André Fadiga - OAB:139.961/SP, KAMILA RODRIGUES BRAGA - 
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OAB:16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 885-06.2012.811.0036

Código: 31041

Ação Ordinária de Cobrança

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança em que, após a citação do 

executado, não houve o pagamento espontâneo da dívida.

Indefiro o pedido de fls. 76/80. Ademais, compulsando os autos, 

observa-se que foi realizadas, por um longo tempo, diversas buscas e 

diligências, inclusive por este Juízo, na procura de bens penhoráveis do 

executado, porém sem qualquer êxito.

Vieram-me os autos conclusos.

Em síntese o relato. Fundamento.

Nesse sentido, presume que o executado não possui bens penhoráveis, 

incidindo com inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual 

determina a suspensão do feito quando não há localização de bens 

passíveis de penhora da parte executada, impondo, consequentemente, o 

arquivamento do feito e exclusão do relatório estatístico mensal e sem 

baixa na distribuição.

De conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante 

destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina em relação a 

suspensão da execução em caso de ausência de bens penhoráveis, 

consignando em seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se 

suspenderá a prescrição.

Sendo assim, com fulcro no artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil, a presente execução deve ser arquivada e pelo prazo de 01 (um) 

ano ficará suspenso o curso do prazo prescricional, de modo que após 

esse tempo inicia-se a contagem da prescrição intercorrente.

Dessa forma, com fundamento no §2º do art. 921 do NCPC e considerando 

que o objetivo da execução é a satisfação do crédito, movendo-se esta no 

interesse do credor, não há razão para o encaminhamento do presente 

feito para o arquivo provisório, DEVENDO ELE SER ARQUIVADO 

DEFINITIVAMENTE, pois caso sejam encontrado bens necessários para o 

prosseguimento do feito, dentro do prazo prescricional, tal fato deverá ser 

comunicado a este Juízo que determinará a juntada do expediente nestes 

autos para continuidade da execução.

Decido.

Forte em tais fundamentos INTIME-SE a parte EXEQUENTE com o fim de 

adverti-la que após o transcurso do prazo de 01 (um) ano de 

arquivamento terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º do NCPC.

Ademais, INTIME-SE, também, a parte exequente que o processo somente 

será desarquivado, com o intuito de dar continuidade ao presente feito 

executivo, quando, dentro do prazo prescricional, o exequente provocar o 

Poder Judiciário, indicando no feito bens passíveis de penhora.

 Cumprida a providência acima, DETERMINO o ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO da execução com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31269 Nr: 1113-78.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kédma Társis Sanches da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlúcia Bessa Itacaramby

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otávio Luiz Rocha Ferreira dos 

Santos - OAB:DF-23.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Autos: 1113-78.2012.811.0036 (31269)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado na fl. 203, determinando que se proceda à 

penhora online (Bacenjud) em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada, pois mesmo devidamente intimada para quitar com o débito, 

título judicial, manteve-se inerte.

 1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 19/10/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31461 Nr: 54-21.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natividade Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certifico que foi assinado alvará eletrônico nº 375815-P/2017, na 

importância de R$= 21.642,53 (Vinte e um mil, seiscentos e quarenta e 

dois reais e cinquenta e três centavos)em favor de NATIVIDADE 

NASCIMENTO DOS SANTOS e na mesma importância o Alvará eletrônico 

nº 375820-6/2017, em favor de EBER AMÂNCIO DE BARROS, 

correspondente aos honorarios contratuais e Alvará Eletrônico nº 

375813-3/2017, na importâncai de 2.389,74 (Dois mil, trezentos e oitenta e 

nove reais e setenta e quatro centavos)correspondete aos Honorarios 

sucumbênciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32011 Nr: 611-08.2013.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Rural Sul de MT- Sicredi Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Barbosa de Souza, maria Luiza 

Lopes Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente através de seu advogado para que promova 

nos autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir a 

determinação de fls. 96, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32213 Nr: 784-32.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sbardellini & Cia Ltda - FUZIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cial Casa das Rações Boi Fort Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Fadiga Junior - OAB:SP 

141.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 784-32.2013.811.0036 (32213)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

 INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se em relação a certidão de fl. 48, requerendo o 

que entender cabível, sob pena de extinção do presente feito, sem 

resolução do mérito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.
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Guiratinga/MT, 13/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32443 Nr: 1005-15.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alice de Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certifico que foi assinado alvará eletrônico nº 375619-P/2017, na 

importância de R$= 3.788,00 (Três mil, setecentos e oitenta e oito reais) 

em favor de MARIA ALICE DE SOUZA RIBEIRO e na mesma importância o 

Alvará eletrônico nº 375624-6/2017, em favor de EBER AMÂNCIO DE 

BARROS, correspondente aos honorarios contratuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32515 Nr: 1064-03.2013.811.0036

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Vieira Machado, Feliciano Vieira Neto, 

Hermes Vieira Machado Júnior, LUCIANA LIMA VIEIRA, Eloise Lima Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Mural - 

OAB:16783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1064-03.2013.811.0036

Código: 32515

Decisão.

Vistos etc.

Em analise detalhada dos autos verifica-se que transitou em julgado a 

respectiva sentença. Desta forma determino que INTIME-SE o autor para 

recolher as devidas custas judiciais em 05 (cinco) dias sob pena de ser 

inscrito em divida ativa.

Logo após, determino que a secretaria proceda o desapensamento dos 

autos de código: 32515 e devidamente recolhida as custas judiciais, 

remeta ao arquivo definitivo.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2017.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32595 Nr: 1131-65.2013.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rick Oliveira dos Santos, Rylber Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João de Souza Oliveira, Espólio de 

Maria Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme determinação de fls.85, intimo a parte 

requerente atraves de seu advogado, para que no prazo legal, requeira o 

que entender de direito.

Guiratinga - MT, 22 de dezembro de 2017.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33312 Nr: 383-96.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Braz de Castro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - Mat. 1.381.114 - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orlando Alves de Oliveira - 

OAB:MT 10.508

 Processo n.º 383-96.2014.811.0036 (33312)

Execução Fiscal

Despacho

Visto.

1) POSTERGO a análise da exceção de pré-executividade de fls. 16/38, 

para o momento posterior a manifestação da parte executada do petitório 

e dos NOVOS documentos de fls. 130/158 da parte exequente, com 

fundamento no princípio do contraditório e da ampla defesa.

2) Assim, INTIME-SE a parte executada para que manifeste-se em relação 

ao petitório e os NOVOS documentos de fls. 130/158 da parte exequente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão do direito.

3) Após VOLTEM-ME os autos conclusos, para análise dos referidos 

pedidos de fl. 16/38.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/ 2017.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33438 Nr: 477-44.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generso de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 Autos n° 477-44.2014.811.0036 (33438)

Execução Criminal

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa, INTIME-SE PESSOALMENTE o recuperando, por meio de seus 

advogados constituídos, para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, em 

relação à petição do Ministério Público de fls. 131/133, sob pena de 

preclusão do direito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33584 Nr: 586-58.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista de Sousa, Olívio Mafaldo dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONIDES DIAS DA LUZ - 

OAB:4490, Lucineide Tabosa - OAB:MT 8.257

 Autos n° 586-58.2014.811.0036 (33584)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa, INTIME-SE os advogados constituídos pelos réu Olívio Malfado dos 

Santos (fls. 51) para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

relação à petição do Ministério Público de fls. 121/122, bem como indicar o 

novo endereço do acusado sob pena de ser decretada a prisão 
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preventiva do mesmo, como garantia de aplicação da lei penal.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 34515 Nr: 1140-90.2014.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Vistos etc.

Autue-se como cumprimento de sentença. Retifique-se as partes.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença com Pedido Liminar, no 

qual o autor (genitor) alega que as partes entabularam acordo de 

alimentos e regulamentação de visitas (fls.), cujo ajuste foi homologado 

judicialmente, contudo, a requerida (mãe) não está permitindo que o genitor 

exerça seu direito de visitas em relação ao filho, razão pela qual pugna 

pela concessão da liminar.

Desta forma, em consonância com o art. 536 do CPC, determino a 

intimação pessoal da requerida para que cumpra o acordo homologado 

judicialmente, a fim de que o requerente exerça seu direito de visitação ao 

filho, conform pactuado pelas partes, haja vista que a genitora está 

criando embaraços/obstáculos para o exercício das visitas, inclusive 

porque a criança está sendo privada da companhia paterna.

 Para o caso de descumprimento da presente determinação, fixo multa no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de responsabilização por 

crime de desobediência (art. 536, §3º).

Aliás, sobre a possibilidade de fixação de multa nestes casos, veja-se:

[...] DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE 

ACORDO NO TOCANTE AO DIREITO DE VISITAS. [...] EXECUÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA 

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. [...]. ART. 1.589 DO 

CÓDIGO CIVIL DE 2002 E ARTS. 461, 475-I E 475-N, INC. III, [...]

1. [...] implica no inadimplemento de obrigação de fazer, razão porque 

mostra-se viável, de conseguinte, a execução da sentença, com a 

utilização das medidas de coerção, inclusive de multa diária. [...]

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: AG 445356 SC 2008.044535-6)

Em caso de descumprimento da presente ordem, volte-me conclusos para 

análise da possibilidade de determinação de busca e apreensão da 

criança para a efetiva satisfação da medida executória.

Intime-se o Conselho Tutelar para que acompanhe o genitor nas visitas 

com o filho.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34801 Nr: 1268-13.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEC Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Nolasco Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MACHADO MALAGO - 

OAB:236033, Pedro Romeiro Hermeto - OAB:42.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 Devolução de Correspondência

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Carta de Intimação retornou sem que a parte 

requerida fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do “AR” 

Falecido.

Guiratinga - MT, 21 de dezembro de 2017.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34962 Nr: 1346-07.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Filemon Coelho Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certifico que foi assinado alvará eletrônico nº 375792-7/2017, na 

importância de R$= 4.068,03 (Quatro mil, sessenta e oito reais e três 

centavos) em favor de FILEMON COELHO MOURA e na mesma importância 

o Alvará eletrônico nº 374964-9/2017, em favor de EBER AMÂNCIO DE 

BARROS, correspondente aos honorarios contratuais e Alvará Eletrônico 

nº 374958-4/2017, na importâncai de 816,54 (Oitocentos e dezesseis 

reais e cinquenta e quatro centavos) correspondete aos Honorarios 

sucumbênciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37356 Nr: 765-55.2015.811.0036

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZCdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Laísa da Silva - OAB: 

15.633/MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo nº 765-55.2015.811.0036 (37356)

Divórcio Litigioso

Despacho.

Vistos etc.

Apesar do pedido da requerente em fl. 310, não ter sido analisado, verifico 

que o pedido perdeu objeto devido ter se passado mais de três meses 

sem manifestações nos autos.

Diante disso, DETERMINO que a secretaria, INTIME a parte requerente para 

que manifeste-se dando prosseguimento ao feito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 13 de Dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38231 Nr: 1183-90.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Alves Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:rua tenete

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação indenizatória 

formulada por BRUNO ALVES PAIVA, em face de ESTADO DO MATO 

GROSSO, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço 

com supedâneo no art. 487, I do Código de Processo Civil.CONDENO o 

autor ao pagamento de custas e despesas processuais, de modo que a 

sua execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do 

NCPC, em vista da parte autora ser BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA.CIÊNCIA a Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 21/12/2017. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38899 Nr: 1397-81.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuvécio Cavalcante Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Autos n° 1397-81.2015.811.0036 (38899)

Ação Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

Com fundamento no princípio do contraditório e da ampla defesa, bem 

como para nova tentativa de conciliação entre as partes, DESIGNO 

AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 05/03/2018, às 15:00hrs 

(MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39358 Nr: 1538-03.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gláucia Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Processo nº 1538-03.2015.811.0036 (39358)

Cível

Despacho.

Vistos etc.

Com fundamento no princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa, DETERMINO que a secretaria, INTIME novamente a parte requerida 

para que manifeste-se nos autos indicando as provas que pretende 

produzir.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 13 de Dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40188 Nr: 209-19.2016.811.0036

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA BARBOSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 209-19.2016.811.0036

Código: 40188

Mandado de Segurança

Decisão.

Vistos.

Conforme analise detalhada dos autos, DETERMINO que INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte impetrante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, dando o devido prosseguimento no feito, 

inclusive, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito desta Ação, conforme art. 485, II e III, §1º do CPC.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2017.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40326 Nr: 254-23.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Vieira Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 254-23.2016.811.0036

 Código: 40326

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos, etc.

Compulsando os autos, constata-se que a parte exequente não 

demonstrou que houve o esgotamento na tentativa de localização do 

endereço do executado, pois, não cabe esta a função do judiciário e sim a 

parte interessada em demandar todos os esforços e diligências 

necessárias para obtenção do endereço do executado.

Portanto, INDEFIRO o pedido do exequente de fls. 105, devendo o mesmo 

requerer pessoalmente aos órgãos e instituições o endereço do 

executado.

Desta feita, INTIME-SE a parte Exequente a fim de que dê andamento no 

feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 20 de Dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40470 Nr: 285-43.2016.811.0036

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdeir Lopes Borges, Nadir Borges 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 NOMEIO como PERITO CONTADOR a pessoa jurídica de caráter científico 

IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, CNPJ. 

23.169.838/0001-09, na pessoa de seus Diretores, com endereço 

profissional: Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, s. 1403, Bosque da 

Saúde, CEP: 78050-000, fone: (65)3052-7636,  EMAL: 

contato@ibecbrasil.com.br, o qual cumprirá rigorosamente o encargo que 
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lhe é cometido, independentemente de compromisso legal, conforme 

estipula o art. 466 do Novo CPC.2) INTIMEM-SE as partes, para que, em 15 

(quinze) dias, caso queiram, arguirem o impedimento ou a suspeição do 

perito, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos (art. 465, §1º 

do NCPC).3) Após, INTIME-SE o(a) perito(a), PREFERENCIALMENTE por 

e-mail, com base no princípio da celeridade processual, para informar se 

aceita a nomeação, inclusive para que apresente sua proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º do NCPC). 4) 

Apresentada a proposta de honorários, INTIME-SE o EXEQUENTE/BANCO 

AUTOR para que, em 05 (cinco) dias, manifeste sobre a proposta de 

honorários ou deposite o valor em Juízo, para dar início aos trabalhos 

periciais (art. 95, caput e §1º c/c art. 465, §3º ambos do Novo CPC), sob 

pena de extinção do presente feito sem resolução de mérito.5) Aceita a 

proposta de honorários pelo AUTOR e devidamente depositado o valor em 

Juízo, NOTIFIQUE-SE o Perito, PREFERENCIALMENTE por e-mail, para 

INFORMAR o dia para início da realização da perícia contábil, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para prévia ciência às Partes, 

podendo, caso queira, retirar cópias de documentos presentes nos autos, 

bem como pedir para que as partes apresentem outros documentos 

pertinentes para a realização da perícia.6) O laudo pericial deverá ser 

apresentado até 30 (trinta) dias após a data indicada pelo perito no item 

anter io r .Cumpra-se ,  in t ime-se .Expeça-se  o  necessár io .À s 

providências.Guiratinga/MT, 22/12/2017. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41739 Nr: 628-39.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Adão Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 628-39.2016.811.0036 (41739)

Ação de Suprimento de Registro Civil

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls. 17/18.

1) DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 05/03/2018, 

às 14:30hrs (MT).

2) INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 3) INTIME-SE as parte autora para apresentar o rol de testemunhas no 

prazo legal, caso ainda não tenha indicado.

4) INTIMEM-SE, por Oficial de Justiça, as testemunhas arroladas pela 

parte.

5) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42036 Nr: 716-77.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Alves de Carvalho, Durval Alves 

Carvalho-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:rua tenete, ROMES JULIO TOMAZ - OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 716-77.2016.811.0036

 Código: 42036

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 31, devido não haver 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL do esgotamento das tentativas possíveis 

de localização de bens da parte executada.

Informações essas, inclusive, acessíveis à parte, sem a interferência 

judicial, através dos meios disponíveis como a realização de diligências 

junto aos órgãos públicos, principalmente, o DETRAN e os Cartórios, de 

modo que, posteriormente, elas sejam repassadas ao Juízo para a 

realização dos devidos bloqueios e penhoras.

Desta forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto à forma de prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 20 de Dezembro de 2017.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42038 Nr: 717-62.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Teixeira dos Santos, Jairo Teixeira dos 

Santos-Empresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 717-62.2016.811.0036

 Código: 42038

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos, etc.

Em analise detalhada dos autos verifica-se que a parte exequente deixou 

de indicar bens para penhora.

INDEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 26, devido não haver 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL do esgotamento das tentativas possíveis 

de localização de bens da parte executada.

Informações essas, inclusive, acessíveis à parte, sem a interferência 

judicial, através dos meios disponíveis como a realização de diligências 

junto aos órgãos públicos, principalmente, o DETRAN e os Cartórios, de 

modo que, posteriormente, elas sejam repassadas ao Juízo para a 

realização dos devidos bloqueios e penhoras.

Desta forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto à forma de prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21 de Dezembro de 2017.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43419 Nr: 1350-73.2016.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonnhy Nelson Oliveira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero José da Silva, Maria Almeida Nunes, 

José Herculano Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:2470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, nos termos do art. 487, I, do Novo CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação ajuizada por JONNHY NELSON OLIVEIRA DIAS, em face 

dos requeridos IMOBILIARIA VILELA E JOSÉ HERCULANO MACHADO 

FILHO, para DECLARAR a aquisição do bem imóvel situado no Lote nº. 09, 

da Quadra 159 do Loteamento Vilela, neste município, com 360 m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados), sendo 12 metros de frente e 

fundos, por 30 de ambos os lados, atualmente designado como lote 294, 

da Quadra 50, D-01, S-05, conforme descrição presente na matrícula nº 

512 do Cartório de 1º Ofício de Guiratinga/MT.1) Nos termos do art. 1.238 

do novo Código Civil, a presente sentença, meramente declaratória da 

aquisição da propriedade imóvel, SERVIRÁ de título para o registro no 
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cartório respectivo.2) DETERMINO que o registro no serviço de imóveis 

não dependerá do pagamento do imposto de transmissão, vez que se trata 

de forma originária de aquisição da propriedade.3) EXPEÇA-SE mandado 

de registro da aquisição.4) A fim de privilegiar os atos processuais já 

realizados, aí incluído o reconhecimento do pedido por parte do Requerido 

JOSÉ HERCULANO MACHADO FILHO, LIMITO os efeitos da ausência de 

oposição à transferência do imóvel à NÃO condenação dos Requeridos 

nos honorários advocatícios e custas processuais.6) CIÊNCIA a 

Defensoria Pública.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Guiratinga/MT, 22 de Dezembro de 

2017.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44039 Nr: 1690-17.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Lopes da Silva Comercio, Sebastião Lopes 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1690-17.2016.811.0036

 Código: 44039

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido retro de fl. 31, uma vez que as diligências na obtenção 

de dados em relação à parte requerida, como o ENDEREÇO, é atribuição 

da parte autora, principalmente considerando que existem meios próprios 

da parte obter essa informação sem a interferência judicial.

 Além do mais, observa-se que não houve comprovação documental do 

esgotamento das tentativas de localização do endereço da parte 

executada, como, por exemplo, certidão negativa de pesquisa de 

endereço em bancos de dados públicos ou privados disponíveis. Dessa 

forma, a parte autora não pode querer transferir o ônus que lhe incumbe 

para o Poder Judiciário.

Assim, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe nos autos o endereço atualizado da parte 

requerida, sob pena de extinção do feito, conforme art. 485, II e III, §1º do 

NCPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13 de Dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45139 Nr: 2243-64.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos de Jesus Miranda - Pessoa Jurídica, 

Domingos de Jesus Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2243-64.2016.811.0036

 Código: 45139

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos, etc.

Em analise detalhada dos autos verifica-se que a parte exequente deixou 

de indicar bens para penhora.

INDEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 22/23, devido não haver 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL do esgotamento das tentativas possíveis 

de localização de bens da parte executada.

Informações essas, inclusive, acessíveis à parte, sem a interferência 

judicial, através dos meios disponíveis como a realização de diligências 

junto aos órgãos públicos, principalmente, o DETRAN e os Cartórios, de 

modo que, posteriormente, elas sejam repassadas ao Juízo para a 

realização dos devidos bloqueios e penhoras.

Desta forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto à forma de prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21 de Dezembro de 2017.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45920 Nr: 2624-72.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandrino Machado Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2624-72.2016.811.0036

Código: 45920

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, devidamente qualificada, em face de ALEXANDRINO 

MACHADO SOUZA, igualmente qualificada.

 A parte exequente à fl. 28 manifestou-se nos autos, abordando que o 

débito foi devidamente pago, de modo que a executada nada mais deve à 

Fazenda Pública Municipal, conforme documento anexo às fls. 24/26.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou regularmente o pagamento do débito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, com resolução do mérito, uma vez que 

devidamente satisfeita a obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Considerando que a parte executada quitou espontaneamente e 

integralmente o presente débito executado, DEIXO de condená-la ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

Guiratinga/MT, 20 de dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46647 Nr: 385-61.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Ramos de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Moraes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 385-61.2017.811.0036 (46647)

Ação Cível

 Despacho.

Vistos etc.

CIENTE da Decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 

1001323-50.2017.8.11.0000, em que figura como agravante CARLITO 

RAMOS DE REZENDE, em que o Douto Desembargador Relator não 

conheceu do recurso por ser manifestamente inadmissível, devido à falta 

de comprovação mínima da hipossuficiência econômica da parte.

1) Assim, INTIME-SE a parte requerente para recolher as taxas e custas 

processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito sem resolução do mérito.

2) Após o transcurso do prazo, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.
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Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47030 Nr: 598-67.2017.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Elensilzie de Oliveira - 

OAB:6141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO OS EMBARGOS opostos, COM EFEITO 

SUSPENSIVO, ante a presença dos requisitos estabelecidos no art. 919, 

§1º do Novo CPC.1) DETERMINO a suspensão da Ação de Execução nº 

2116-29.2016.811.0036 (44900) até a sentença final dos presentes 

embargos à execução.2) APENSE-SE os presentes embargos à execução 

ao feito executivo principal nº 2116-29.2016.811.0036 (44900).3) 

TRANSLADE cópia dessa decisão aos autos principais mencionados nº 

2116-29.2016.811.0036 (44900).4) DEIXO de designar audiência de 

conciliação uma vez que não vislumbro ser a audiência de conciliação 

imprescindível para o desate da contenda, devido a sua complexidade, 

privilegiando assim a princípio da celeridade e da economia processual. 

Além do mais, a conciliação é um ato de liberalidade das partes, podendo 

inclusive se aperfeiçoar fora dos autos.5) Por isso, CITE-SE a parte 

embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob as advertências 

legais, apresentarem contestação aos embargos opostos, nos termos do 

artigo 920, I, do Novo CPC.6) Caso haja o oferecimento da contestação, 

INTIME-SE a parte embargante para oferecer impugnação à contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.7) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 22/12/2017.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47034 Nr: 602-07.2017.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Elensilzie de Oliveira - 

OAB:6141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO OS EMBARGOS opostos, COM EFEITO 

SUSPENSIVO, ante a presença dos requisitos estabelecidos no art. 919, 

§1º do Novo CPC.1) DETERMINO a suspensão da Ação de Execução nº 

2115-44.2016.811.0036 (44899) até a sentença final dos presentes 

embargos à execução.2) APENSE-SE os presentes embargos à execução 

ao feito executivo principal nº 2115-44.2016.811.0036 (44899)3) 

TRANSLADE cópia dessa decisão aos autos principais mencionados nº 

2115-44.2016.811.0036 (44899).4) DEIXO de designar audiência de 

conciliação uma vez que não vislumbro ser a audiência de conciliação 

imprescindível para o desate da contenda, devido a sua complexidade, 

privilegiando assim a princípio da celeridade e da economia processual. 

Além do mais, a conciliação é um ato de liberalidade das partes, podendo 

inclusive se aperfeiçoar fora dos autos.5) Por isso, CITE-SE a parte 

embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob as advertências 

legais, apresentarem contestação aos embargos opostos, nos termos do 

artigo 920, I, do Novo CPC.6) Caso haja o oferecimento da contestação, 

INTIME-SE a parte embargante para oferecer impugnação à contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.7) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 21/12/2017.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47315 Nr: 752-85.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Vistos etc.

Considerando a ausência justificada do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, redesigno o ato para o DIA 25/01/2018 ÀS 15H30MIN.

 Comunique-se o Ministério Público e Intime-se o Defensor Público.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 47606 Nr: 891-37.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Barbosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a sentença de Ref. 38 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Guiratinga - MT, 4 de janeiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51856 Nr: 2793-25.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara Ribeiro dos Santos, Leiliene Alves 

Grande, Robson Oliveira Maia de Souza, Maiara Zago da Silva, Marcia 

Aguiar Araújo, Marina Aguiar Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616-MT, Levi Moróz - OAB:6.402-A/MT

 Autos nº 2793-25.2017.811.0036

Código: 51856

Despacho.

Vistos, etc.

DETERMINO que a secretaria cumpra com a citação da ré conforme 

endereço atualizado de fls. 434.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 18 de Janeiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 52091 Nr: 2878-11.2017.811.0036

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Ricardo Savioli, Telma Rosana Savioli, Tania 

Regina Savioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael de Albuquerque, Maria Lazara da Cunha 

Villela Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYEMAIER MATOS DA SILVA - 

OAB:19869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 
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impulsiono estes autos ao setor de matéria para imprensa via DJE para 

intimação dos requerentes via DJE, através de seu advogado NYEMAIER 

MATOS DA SILVA, para que ofereça as condições ao cumprimento do 

mandado de CITAÇÃO dos requeridos, na forma da Decisão ref. 11. 

Certifico ainda que a diligência deverá ser depositada em nome da Oficial 

de Justiça ARILENA CÂMARA BONILHA RIBEIRO, devendo ser recolhida 

n o  s i t e  d o  T J / M T  n o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo ainda ser 

recolhido Zona 01, Bairro Zona 2ª1, duas guias no valor de R$ 257,50 

(duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), pois são duas 

pessoas a serem intimadas, totalizando R$ 515,00 (quinhentos e quinze 

reais). No prazo de cinco (05) dias, sob pena de prejuízo na realização do 

ato. Guiratinga - MT, 17 de janeiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54415 Nr: 98-64.2018.811.0036

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 98-64.2018.811.0036Código: 54415RepresentaçãoDecisão. 

Vistos, etc. Tendo em vista que foi devidamente oferecida a 

representação pela ilustre representante do Ministério Público. RECEBO a 

respectiva representação contra o adolescente L.R.C.S., qualificado nos 

autos, posto que há indícios suficiente de autoria de ato infracional 

descrito no artigo 306, do Código de Transito Brasileiro.CITE-SE o 

adolescente, cientificando-os do teor da representação, bem como a seus 

pais ou responsáveis, NOTIFICANDO para todos comparecerem à 

audiência de apresentação que designo para o dia 20/02/2018, às 

16h30min (MT). O adolescente e seus pais, ou responsáveis, deverão 

estar acompanhados de advogado. Se o adolescente, embora notificado, 

não comparecer á audiência de apresentação, fica desde já autorizado à 

condução coercitiva, conforme preleciona o art. 187 do ECA.Com o 

devido, comparecimento do adolescente, seus pais ou responsáveis, 

serão procedidos à oitiva, havendo necessidade será solicitada opinião de 

profissionais qualificados. Nomeio curador especial do adolescente o seu 

genitor Sr.º VALDEMIR DA SILVA SANTOS e sua genitora Sr.ª ELIENIR 

SANTANA COSTA DA SILVA, genitores do menor a quem deve ser 

entregue uma copia desta decisão, bem como intimada para audiência 

acima designada.O feito prosseguirá, de conformidade com artigos 186 e 

seguintes do ECA, isto é, após audiência de apresentação e inquirição do 

adolescente infrator e seus responsáveis, o defensor terá 3(três) dias 

para defesa prévia. DETERMINO que a secretaria remeta aos autos ao 

Cartório Distribuidor para, se houver, anexar informações existente em 

desfavor do representado, medidas socioeducativas já aplicadas, 

remissões eventualmente concedidas e guias de execução em 

andamento.Anote-se a serventia, a prioridade na tramitação, nos termos 

do art. 152, paragrafo único, da Lei n° 8.069/90.Dê-se ciência ao 

representante do Ministério Público.URGENTE.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 19 de Janeiro de 

2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15068 Nr: 1129-37.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Bissoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M E da Silva Santos Combustíveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deise Cristina Bissoni - 

OAB:8.941-E/MT, Lidia Marina Silva Proença - OAB:12237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1129-37.2009.811.0036

 Código: 15068

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, por meio de seu Advogado 

(a), para manifestar em relação à devolução da Carta Precatória de fls. 

98/105, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente 

feito, sem resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º, 

do NCPC.

Após, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13 de dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7637 Nr: 311-27.2005.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON FROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva Terezinha Gulart da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n° 311-27.2005.811.0036

 Código: 7637

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

 CUMPRA-SE a serventia o já determinado na decisão de fl. 207/207v.

Outrossim, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quando ao prosseguimento do 

presente feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13 de dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46256 Nr: 199-38.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonata Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de nomeação de Advogado Dativo para 

patrocinar a defesa do acusado NOMEIO o Dr. Isaias Campos Filho, para 

tanto, ARBITRO em 2,0 URH os honorários advocatícios em favor daquela 

pelos serviços prestados, cujo valor deverá ser executado em face do 

Estado de Mato Grosso.

Presentes os requisitos formais e materiais da denúncia e não sendo caso 

de Absolvição Sumária, RECEBO a DENÚNCIA e todos os seus termos. 

Após, tendo a defensora, apresentado defesa previa.

 As partes nada requerendo neste ato processual quanto a diligências, 

declaro encerrada a instrução, abrindo-se vista ao advogado de defesa 

nomeado para apresentação de memoriais finais, vindo-me conclusos 

para sentença.

 Cumpra-se.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81745 Nr: 323-35.2017.811.0096
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 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Processo nº: 323-35.2017.811.0096

Código: 81745

Vistos.

Considerando a justificativa apresentada à Ref. 88, defiro o requerimento 

retro e redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 01 de 

março de 2018, às 10h00min.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, 19 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87523 Nr: 113-47.2018.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei n. 911/69, razão 

porque EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO e CITAÇÃO, 

com as seguintes advertências:

 I-) O autor deverá aportar aos autos o cálculo atualizado do valor a ser 

adimplido pelo devedor fiduciante, no prazo de 15 (quinze) dias. Com o 

aporte do cálculo, o devedor poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, recebendo o 

bem livre de ônus;

II-) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio do credor fiduciário;

III-) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida;

IV-) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos do 

representante legal do autor, bem como lhe deverá ser entregue os 

documentos de porte obrigatório e de transferência.

Transcorrido o prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora para que 

no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em 

que:

 I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

 III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47368 Nr: 340-81.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 (...) Destarte, ressalto que o ordenamento jurídico prevê a possibilidade 

de aplicação de medidas cautelares que se adequem ao caso, sendo uma 

delas a aplicação da liberdade provisória mediante o pagamento de 

fiança.Assim sendo, ARBITRO fiança no valor de R$ 450,00 (quatrocentos 

e cinquenta reais), bem como aplico as seguintes medidas cautelares 

constantes no art. 319 do CPP, quais sejam:a) comparecimento mensal em 

juízo para informar e justificar atividades;b) proibição de ausentar-se da 

Comarca sem autorização do Juízo por período superior a 30 (trinta) 

dias.Por essas razões, e por tudo o que consta dos autos, DEFIRO o 

pedido feito pelo réu, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO A 

LIBERDADE PROVISÓRIA ao réu Claudio Fernandes Adriano, se por outro 

motivo não houver permanecer preso, MEDIANTE O PAGAMENTO DE 

FIANÇA, que arbitro em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).Na 

impossibilidade da emissão de guia de depósito para recolhimento do valor, 

a servidora plantonista deverá fazer expressa vinculação do valor 

recebido com o auto de prisão em flagrante, devendo providenciar o 

depósito do valor no primeiro dia útil seguinte, nos termos do § 1º do art. 

1.467 da CNGC.INTIME-SE o réu informando de que na hipótese de 

descumprimento das medidas cautelares aqui aplicadas, estas poderão 

ser substituída a qualquer tempo por outra de maior eficácia, ou imposta 

outra em cumulação, ou, a decretação da prisão preventiva, nos termos 

do §4º, artigo 282, do CPP.CIENTIFIQUEM-SE à autoridade policial e ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, servindo a cópia da presente decisão 

como MANDADO e ALVARÁ DE SOLTURA, no que couber.De Colíder para 

Itaúba, 26 de dezembro de 2017, às 19h30min.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito em regime de plantão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79667 Nr: 1111-83.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira Porato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a (i) conceder ao autor o 

benefício aposentadoria por idade rural, com data do início do benefício 

(DIB) em 08/08/2016, com RMI no valor de um salário mínimo da época e 

com RMA em um salário mínimo atual; (ii) pagar à parte autora as parcelas 

vencidas, verificadas mês a mês. [...].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83920 Nr: 1259-60.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULHO CÉSAR DA SILVA, LEANDRO 

APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865, NEVIO PEGORARO - OAB:6904

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva intentada pelo 

Ministério Público, para CONDENAR OS RÉUS JULHO CESAR DA SILVA e 

LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA como incursos nas sanções do 

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.Em observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria 

individualizada da resposta penal para cada acusado, aplicando o sistema 

trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.- JULHO CESAR DA SILVA 

(...). Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a PENA 

DEFINITIVA fixada em 03 (três) anos 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias 

de reclusão.Não havendo dados acerca da condição econômica do réu, 

fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente 

ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.O regime 

inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos 

do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUTO A PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, o que faço na forma de (i) 

prestação pecuniária (art. 41, I, CP) no importe e 03 (três) salários 
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mínimos, que será destinada a entidade pública ou privada com destinação 

social (art. 45, § 4º, CP), conforme indicação na audiência admonitória; e 

de (ii) prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV, CP), à razão de 

uma hora por dia de condenação, segundo as aptidões do condenado, em 

favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória.Desse 

modo, afigura-se incabível a suspensão condicional da pena, considerado 

o disposto pelo art. 77, III, do Código Penal.- LEANDRO APARECIDO DE 

OLIVEIRA (...) Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a 

PENA DEFINITIVA fixada em 04 (quatro) anos 05 (cinco) meses e 04 

(quatro) dias de reclusão.(...).Desse modo, com fundamento nos artigos 

321 do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA 

aos réus

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87532 Nr: 121-24.2018.811.0096

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONI ROCHA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GUEDES CARRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .É o relatório. Decido.Nos termos do artigo 7º, III, da Lei n.º 

12.016/2009 para a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança devem coexistir os pressupostos acautelatórios do fumus boni 

iuris e o periculum in mora, de modo que a ausência de um só desses 

importa no indeferimento da ordem liminar.Compulsando os autos, verifico 

a ausência do pressuposto específico do fumus boni iuris, eis que não 

restou demonstrou a veracidade das alegações sobre a conduta dos 

impetrados. Não há nos autos, em análise sumária e superficial, prova 

documental suficiente para aferir se a autoridade apontada como coatora 

violou direito líquido e certo do impetrante.Nesta fase perfunctória, não 

cabe reexaminar os elementos de prova, bem como os concernentes à 

materialidade e autoria do suposto ato arbitrário, principalmente pela 

inviabilidade de instrução probatória em sede de mandado de 

segurança.Na hipótese sub judice, não há elementos objetivos e 

subjetivos capazes de autorizar a concessão liminar do pedido 

obrigacional vindicado na petição inicial.(...) Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR.NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora para prestar 

informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como o ente público ao qual 

está vinculado.Transcorrido o prazo, certifique-se.Em seguida, vistas ao 

Ministério Público.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Itaúba/MT, 19 de 

janeiro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 47243 Nr: 216-98.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CEZAR MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de f.72/73 devendo figurar no polo ativo 

da presente demanda BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A em 

substituição de BANCO RABOBANK INTERNACIONAL DO BRASIL S/A, 

razão pela qual deverá a Secretaria de Vara proceder às anotações 

necessárias.Outrossim, considerando que a parte executada ainda não foi 

citada da presente ação, INTIME-SE o advogado da parte exequente para 

que se manifeste acerca da certidão de f.68, providenciando o necessário 

para o deslinde do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante o disposto 

no art. 485, inciso III, do CPC, permanecendo inerte, INTIME-SE 

pessoalmente o exequente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto 

no art. 485, inciso III, §1º do CPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Itaúba/MT, 12 de Dezembro de 2016. Suelen BarizonJuíza 

Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70658 Nr: 902-56.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL BURATO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAMUEL BURATO ALVES, Cpf: 

06146035602, Rg: 91621002, Filiação: Lourdes Burato Alves e Ricardo 

Alves, data de nascimento: 27/04/1984, brasileiro(a), natural de 

Diamantino-MG, operador de maquina. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Autos nº 902-56.2012.811.0096 (Código 70658)Cuida-se de 

ação penal iniciada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Samuel 

Burato Alves, qualificados nos autos,sob o argumento de que teria 

incorrido na conduta típica descrita no art.33, caput, décima terceira figura 

da Lei nº 11.A inaugural acusatória (fls.05/05-v) fora oferecida à fl.49. 

Nos termos do art.55, Lei nº 11.343/06, o Juízo Plantonista determinou a 

notificação do réu para apresentar defesa prévia, o que se deu às 

fls.63/64.À fl.65, a denúncia fora recebida.Em sede de audiência da 

instrução, procedeu-se à oitiva das testemunhas arroladas pela acusação 

(fls.74/75 e fls.91/92) e da defesa (fls.91/92). O interrogatório do réu se 

deu às fls.111/112.Aportou aos autos o laudo pericial de constatação 

definitiva da droga (fl.123).Em suas alegações derradeiras, o MPE pugnou 

pela total procedência da exordial acusatória (fls.124/130-v); a defesa, 

por sua vez, requereu a desclassificação do crime de tráfico ao de posse 

para consumo próprio (fls.131/140).Os autos vieram conclusos à prolação 

da sentença. Eis o relatório. Fundamento e Decido.Considerando que a 

persecução penal “in judicio” obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de 

ingresso.O réu Samuel Burato Alves foi denunciado pelo delito capitulado 

no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por trazer consigo aproximadamente 

150g (cento e cinqüenta gramas) de pasta base de cocaína, consoante 

constatado pelo laudo pericial à fl.123.Sem delongas, sobre o delito em 

xeque, não há qualquer prova nos autos de que o réu iria comercializar a 

droga apreendida, pelo contrário, em seu interrogatório o réu afirmou 

que:“Juíza: Tem vício, você falou na delegacia que bebe, fuma usa droga, 

que vício é esse, me conta ai?R: Eu desde eu comecei a usar droga desde 

o 10 anos.Juíza: Que droga?R: Comecei com maconha, depois passou 

para cocaína.Juíza: Você já fez algum tratamento foi internado?R: Não. 

(...)Juíza: E quanto você recebeu lá?R: mil, mil e pouquinho. Ai que foi uns 

30 dias que eu estava na base de experiência da empresa, daí foi com 

esse dinheiro que eu comprei, gastei 60 real, tanto que daí eu tinha 

gastado mais um pouco com, como que fala, com o negocio da van, eu 

tinha perdido o ônibus, foi quando eu comprei a coisa que o rapaz 

ofereceu e usei, foi tanto que foi por causa disso que eles reconheceram 

que eu tinha alguma coisa.Juíza: Ta, certo, deixa só eu entender, você foi 

para Sinop, para fazer acerto com a firma, certo, ai você recebeu mil e 

pouco reais desse acerto, e estava na rodoviária para voltar para Peixoto. 

Ta, ai o senhor comprou essa droga para que finalidade?R: Comprei para 

mim levar para o garimpo porque que nem faz muitos anos que eu uso ai e 

não agüento ficar sem, pelo menos achava isso né, ai que nem no caso eu 

comprei para mim levar porque eu já perdi muito serviço com isso, que 

levava pára cidade, a maioria do pessoal do meu trabalho sabe que eu uso 

isso ai, eu já perdi muito serviço bom por causa disso ai.Juíza: Ai você 

comprou de quem? Ai você sempre ia para Sinop comprar? Como é?R: 

Não, não. Tanto que fazia muito tempo que eu não vinha para SinopJuíza: 

Entendi, mas como você sabia a quem comprar lá em Sinop?R: Porque 

assim geralmente quem usa a pessoa reconhece e eu há poucos tempos 

já usava, há poucos minutos antes, eu tinha usado, daí eu cheguei na 

rodoviária e o rapaz passou por mim e tem um banco na beira da 

lanchonete uns bancos assim, daí ele sentou eu sentei e fui fumar um 

cigarro, daí nisso ele perguntou um negócio para mim, ai fiquei meio assim 

e comecei a sair pensei que ele fosse me roubar, ai entrei e comi um 
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lanche quando eu voltei ele mostrou, dai não agüentei e falei quanto onde 

é que tu quer que eu experimento ? ai nós foi naquela praça, lá naquela 

praça lá no centro ali mesmo, ai eu usei lá, daí ele falou olha eu não 

consegui pedaço eu nem quanto que é.Juíza: De pasta base?R: É, isso um 

negócio que chama pedra. Oh se tu quiser eu divido 400 real isso aqui, daí 

eu peguei e comprei, ai nisso que eu ia saindo ele falou oh tem mais um 

pedaçinho aqui se você quiser me dá, intera 700 que eu vou levar o resto, 

ai ele jogou dentro de uma sacola, ai só embolei, botei dentro da minha 

bolsa e vim embora.(...)Juíza: E no momento que você adquiriu essa droga, 

você não pensou no risco, já que iria pegar a BR né? Você não pensou no 

risco de ser abordado?R: Não pensei, se eu falar para senhora que 

pensei, eu não pensei. Nessa situação eu fiquei alerta, geralmente usuário 

não lembra do risco na hora, a gente não lembra disso, eu já fui cai em si 

depois que aconteceu isso comigo.”Tanto a testemunha de defesa Anita 

Aparecida de Almeida e o informante Osmair Burato Alves, irmão do 

denunciado, foram uníssonas quanto à condição de dependente desse. 

Vejamos:“Juíza: A senhora tem uma relação de parentesco, amizade muito 

íntima com Samuel Burato?R: eu sou muito amiga da família da esposa do 

irmão dele.Juíza: e dele?R: E moro vizinha. Dele também.Defesa: A 

senhora bem o Samuel?R: conheço,faz muitos tempo.Defesa: A senhora 

sabe ele era uma pessoa trabalhadora?R: trabalhadora, tem boa profissão 

o problema dele é a droga.MP: Ele trabalha com o que?R: Ele é operador de 

máquina né.(...)MP: a senhora falou que ele tem problema com droga, que 

problema com droga ele tem?R: ele é usuário. Trabalha, ganha bem e o 

dinheiro dele é só pra droga.Defesa: e isso é notório lá em Peixoto? Todo 

mundo sabe que ele é usuário?R: SabeDefesa: Família sabe?R: 

Sabe.Defesa: E qual o comportamento dele? Ele recebe dinheiro dele?R: 

não ele trabalha sabe ai, usa né. Ai quando ele não tem o dinheiro agora 

se tem alguma roupa boa alguma coisa ele troca também, ai fora isso ele 

vai trabalhar de novo, ai consegue o dinheiro, ai é assim. Defesa: Só para 

sustentar o vícioR: é só para o vício, não faz outra coisa coitado.(...)MP: A 

senhora já ouviu falar em algum momento lá dele ta pegando a droga para 

dar ou vender para outras pessoas? já ouviu falar alguma coisa?R: bom 

que eu saiba que ele compra para o consumo.MP: ele não passa adianteR: 

nunca ouvi falar.(...)Juíza: mas a senhora já viu ele em uma situação 

assim?R: não assim conversando comigo, reclamando que quer sair 

dessa que não sabe o que faz, isso aí ele já falou várias vezes para mim. 

Juíza: a senhora sabe se ele já fez tratamento?R: não. Não porque ele fala 

que não precisa ir para uma casa de recuperação que ele vai sair, que ele 

vai sair, mas. Juíza: A senhora sabe se ele ganha bem, sabe da condição 

de vida dele?R:Olha pelo trabalho dele disque ganha bem né.Juíza: você 

não saberia me dizer quanto né?R: Não. Porque ele trabalha por um tempo 

depois para, para o consumo, depois que ele vai trabalhar de novo.” 

(Testemunha Anita Aparecida de Almeida)“Juíza: O que você poderia falar 

sobre o Samuel, sobre a vida dele, se ele estava trabalhando antes de ser 

preso?R: olha ele tava trabalhando na barra de Colider não tem, ai ele 

trabalha comigo no garimpo ai ele parou, porque a barra de Colider deu um 

tempo né, ai ele ficou pa ficar um dia em casa, ai que ele tava no garimpo 

ai depois que Alife me ligou ele tá em Sinop, ai foi o dia que ele foi preso. 

Mas ele sempre trabalhou comigo no garimpo entende de PC.Juíza: me diz 

uma coisa o Samuel tem algum vício já tinha sido preso antes?R: já, ele já 

foi preso por causa de droga também. Só que ele é usuário, ele fuma 

demais, havia dito para internar mas ele não quer.Juíza: E qual a droga que 

ele usa ou usava?R: é a pasta base né.Juíza: Mas você sabe se ele 

comprava, ele sempre trabalhou para manter o vício?R: É ele sempre 

trabalhou, no garimpo que nós ta a gente tira 12 mil por mês e nós num vê 

o dinheiro dele só vê quando estoura que ele fica pedindo dinheiro 

emprestado.Juíza: Ele chegou a se internar, se tratar?R: Não, ele nunca 

quis ele falou que ia parar do jeito dele, e não internando, mas não posso 

fazer nada ele é de maior. (...)Juíza: Ele falou alguma coisa dessa droga 

que em tese trazia com ele?R: A não tenho o que falar com ele que a 

droga é dele que ele compra para fumar que ele não larga do vício dele, só 

que havia dito para parar, ele não quer parar.(...)Juíza: E há quanto tempo 

que ele tem esse vício?R: Ah isso, ah deve ter uns cinco anos oh ou mais.

(...)Defesa: E ele sempre usou o dinheiro com droga?R: Olha ocê não num 

vê um real dele, tanto que tem duas muda de roupa.Defesa: Duas muda de 

roupa?R: Duas muda de roupa, e é tudo rasgada num tem, a gente não vê 

nada dele, eu chego e falo cadê o seu dinheiro deixa eu guardar, ele fala 

num tenho não eu gastei. Ele só fala isso.Defesa: Ele é usuário mesmo?R: 

É não tenho o que queixar, tanto que lá em casa lá a minha filha com medo 

dele mexer nas coisas sumi as coisas, só que ele não mexe, o negocio 

dele é trabalhar o dia inteiro pega o dinheiro dele e estoura tudo também, 

não tem um real. A mulher dele abandonou ele porque não agüentou 

ele(...).” (Informante Osmair Burato Alves)Mesmo os policiais federais que 

efetuaram a abordagem do acusado, bem como os policiais civis que o 

ouviu em sede inquisitorial, são firmes em afirmar que ele sempre 

sustentou trazer consigo a droga para consumo próprio, senão 

vejamos:“MP: E ele informou alguma coisa sobre a quantidade?R: Não, não 

precisou a quantidade, ele falou que era dele e que era usuário. Defesa: A 

droga estava condicionada em vários recipientes ou era um invólucro 

único?R: não, era um invólucro único.Juíza: Houve alguma resistência da 

parte dele?R: Não, não muito passivo, muito colaborativo.” (Testemunha 

Rodrigo)“ MP: A senhora sabe me falar alguma coisa sobre esses fatos?

R: Sobre o que até consta no boletim NE que eu ouvi o Samuel, inclusive 

ele até confirmou novamente no interrogatório que a mochila era dele, 

havia um documento dentro da mochila também que identificava sendo 

dele a mochila, ele alegou que aquela pasta base, pertencia sim a ele, e 

que tinha comprado na rodoviária de Sinop para poder uso próprio, 

segundo ele porque ele acostumava, ele alegou que aquela quantidade era 

porque ele acostumava trabalhar no mato e por isso ele comprava grande 

quantidade, por que lá não achava droga para comprar, é o que eu 

sei.Defesa: Você se a droga estava condicionada em uma embalagem só 

ela estava dividia em porções?R: No momento ela estava condicionada em 

uma embalagem só dentro da mochila, por que ele havia adquirido a droga 

um pouco antes do embarque segundo ele, na própria rodoviária quando 

ele estava se dirigindo para Peixoto.(...)Defesa: um detalhe mais, ele disse 

que ia receber uma rescisão contratual?R: Ele disse que foi para Sinop 

para receber uma rescisão contratual, tava na rodoviária e uma pessoa 

ofereceu a droga para ele já dentro da sacola conforme estava 

condicionado na mochila já guardada na mochila, e que a pessoa ofereceu 

por 800 e ele disse que só tinha 700 e pagou 700 guardou e embargou 

para Peixoto.” (Testemunha: Daniela Castro Lucena)“Juíza: O que o 

senhor poderia relatar aqui para gente?R: A abordagem foi em três 

policiais, os dois colegas entraram, e ele já estava olhando, com aquele 

olhar já de que teve alguma problema, ai foi perguntado e essa bolsa é de 

quem? Que estava no bagageiro em cima, ninguém se manifestou, ai 

chamou e falou fica de olho que nos vamos revistar. A primeira coisa que 

tinha na mochila era a carteira de trabalho dele, ai foi identificado que era 

dele, e foi perguntado, ele não é minha mesmo esqueci de falar, e ai em 

seguida foi achado uma sacola com a droga, substância.Juíza: Você 

lembra se ele reconheceu a droga como sendo dele?R: é ai perguntou na 

onde você conseguiu isso aqui? Ai ele falou na rodoviária (...)Juíza: e ele 

alegou mais alguma coisa? Ele reconheceu que era deleR: Ele falou que 

era para uso dele, porque ele trabalhava, ele tinha ido fazer uma recisão 

de trabalho lá, tinha até os papeis da rescisão e que com o dinheiro da 

rescisão ele comprou porque ele ia voltar para Matupá para usar a droga 

em Matupá.MP: Além da droga foi apreendido dinheiro também?R: Eu não 

me recordo se teve alguma valor apreendido junto.MP: Certo, a droga 

estava em uma porção só ou em porções?R: estava em uma sacola só, 

mas bem despedaçada, não estava em um bloco maciço não.MP: estava 

em pequenos papelotes?R: em pequenos papelotes não, estava toda 

quebrada mas dentro de uma sacola só.” (Testemunha Ricardo Assad 

Galvêas)“Juíza: O senhor lembra dos fatos envolvendo Samuel, ou quer 

que eu..R: Não é, é que eu me recordo que foi no ano passado, novembro 

de 2012, Samuel foi encaminhado para Delegacia pela Polícia Rodoviária, 

por entorpecente agora eu só não recordo a quantidade e o tipo de 

entorpecente eu não me recordo.Juíza: Certo, ta, mas sobre o que o 

senhor se recorda, ele foi conduzido para Delegacia?R: Isso, ai foi feito o 

flagrante por tráfico.Juíza: A droga foi levada para Delegacia?R: A droga 

foi levada.(...)Juíza: Certo, e lembra se chegou dinheiro junto com a droga?

R: não eu não me recordo, me parece. Eu me recordo mais ou menos 

assim que me parece que tinha comprado essa droga em Sinop e coisa 

assim, tinha comprado e até na época ele comentou que ele era usuário 

NE, o que me recordo só assim. Juíza: Só para terminar, o senhor lembra 

se ele ofereceu resistência, qual era o estado dele se estava tranqüilo, 

agitado, como é que ele estava?R: não, na delegacia ele estava tranqüilo, 

na delegacia estava sossegado foi feito no flagrante.Juíza: Tinha alguma 

indicio se ele tinha usado droga naquele dia?R: não, não me recordo não. 

Eu sei que ele comentou que ele era usuário só né, que inclusive tinha 

comprado essa droga para uso dele só.” (Testemunha Marionildo da Silva 

Duarte)Logo, pelo que se colhe dos autos, não há provas que forneçam 

substratos para a condenação do réu pelo crime descrito na 

denúncia.Vale ressaltar, por oportuno, que o processo penal busca a 

verdade real, ou seja, a condenação pressupõe certeza da autoria e 
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materialidade. Nesse particular, não retumba dos autos qualquer 

informação de que a droga apreendida seria comercializada, destinada a 

terceiros.Assim, seria uma temeridade condená-lo por meras conjecturas, 

mormente pelo conjunto probatório encontradiço nos autos.No ponto, a 

quantidade e a circunstância em que fora encontrada a droga dão conta 

de que ela era destinada ao consumo, na forma do artigo 28, § 2º, da Lei 

n. 11.343/2006. APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE 

ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. Autoria. Comprovada 

diante da admissão do réu de estar na posse da substância entorpecente 

e dos relatos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. 

Desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A prova dos 

autos demonstra apenas que o apelante estava na posse de onze 

trouxinhas de crack, pesando 3,2 gramas no total. O réu, desde a fase 

policial, alegou ser usuário. A acusação não se desincumbiu do seu ônus 

probatório. Extinção da punibilidade. Considerando o princípio da... (TJ-RS 

- ACR: 70051091528 RS , Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data 

de Julgamento: 08/11/2012, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 13/12/2012) (negritos acrescidos).APELAÇÃO. 

TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. 1. 

Reexaminando o contexto probatório, entendo não haver prova suficiente 

de que droga encontrada na posse do réu possuía destinação a terceiros. 

Os agentes penitenciários apenas referiram a apreensão da substância 

entorpecente em poder do acusado. Nada mais. E o réu assumiu ser 

usuário de maconha, sustentando que, por ser portador do vírus HIV, 

usava a substância para abrir o apetite. Não houve produção de prova no 

sentido de a droga ser destinada a qualquer título a terceiros. Nessa 

senda, a quantidade - 98g de maconha- por si só não configura a 

traficância, pois a situação do acusado (preso) justifica o fato de ter 

quantidade armazenada para o consumo, além disso, nenhum outro indício 

ligado à traficância foi produzido nos autos.2. Desclassificada a imputação 

formulada na denúncia para o tipo penal de posse de entorpecente para 

uso pessoal, impõe-se a remessa do processo ao Juízo competente, no 

caso o Juizado Especial Criminal, para que nele seja observado o 

procedimento penal adequado. (TJ-RS - ACR: 70047884036 RS , Relator: 

Nereu José Giacomolli, Data de Julgamento: 14/06/2012, Terceira Câmara 

Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2012)Assim, a 

MATERIALIDADE do delito de tipo penal do art.28, Lei nº 11.343/06 restou 

devidamente retratada no Auto de Prisão em Flagrante (fl.09), no Boletim 

de Ocorrência policial (fl.19), Auto de Constatação provisório (fl.20), 

Laudos Periciais (fls.56/59 e 123, além das provas orais. No que tange à 

AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos, inclusive, pelos interrogatórios do réu, 

seja em sede inquisitorial, seja judicial, que se ratificaram pelos demais 

depoimentos colhidos por este Juízo sob o crivo do contraditório e da 

ampla defesa.Ora, fato incontroverso é que o denunciado trazia consigo 

cerca de 150g (cento e cinquenta gramas) de cocaína, tendo pago R$ 

700,00 (setecentos reais) pela droga, adquirida na cidade de Sinop/MT. 

Controverso, contudo, que a mencionada droga se destinaria à 

comercialização e não ao consumo do portador, eis que o réu, há exatos 2 

(dois) dias antes da autuação em flagrante, tinha verba indenizatória de 

rescisão trabalhista a ser recebida (documentos às fls.94/100), tanto que 

fora à cidade de Sinop/MT, sendo crível deter dinheiro à aquisição da 

droga, como narrado em seu interrogatório. Como se não bastasse, 

entrementes haja noticia de que o acusado laborava no garimpo e 

percebesse por mês alta quantia para os padrões médios da nossa 

caótica realidade socioeconômica, não há nos autos prova de vida de 

ostentação, o que só ratifica a condição de dependente do 

acusado.Nesse diapasão, DESCLASSIFICO a conduta descrita no artigo 

33, “caput”, da Lei n. 11.343/206 para a conduta descrita no artigo 28, 

“caput”, da mesma lei, e, desse modo, DETERMINO seja extraída cópia 

integral dos autos e encaminhada ao Juizado Especial Criminal desta 

comarca.Assim, seja por não persistirem os motivos da prisão cautelar, 

EXPEÇA-SE, imediatamente, ALVARÁ DE SOLTURA, pondo o réu em 

liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO.Ante a 

nomeação do insigne advogado Fábio Lúcio da Silva, consoante certidão 

de fl.62, para atuar em defesa do denunciado, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 (dez) URHs, devendo a Secretaria de Vara expedir a 

competente certidão.P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE. ISENTO o réu do pagamento 

das custas processuais, uma vez que demonstrada nos autos a 

hipossuficiência econômica.Após, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. Itaúba/MT, 25 de setembro de 2013.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 17 de janeiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75133 Nr: 379-39.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itamara Guimaraes Rosario 

Pinheiro - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemir Nardin - OAB:MT - 

9.511

 Processo nº: 379-39.2015.811.0096

Código: 75133

Vistos.

Tendo em vista o decurso de prazo para a apresentação do rol de 

testemunhas, fica cancelada a solenidade anteriormente aprazada, 

conforme consignado na decisão de Ref. 55.

Dê-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar 

pelo autor, para a apresentação das razões finais escritas, nos termos do 

artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na sequência, conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Itaúba/MT, 19 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86399 Nr: 2565-64.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Patrick Sampaio do Nascimento, Julio 

Cesar Gomes Amado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O

 Processo nº: 2565-64.2017.811.0096 (86399)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu (s): Wender Patrick Sampaio do Nascimento e Julio Cesar Gomes 

Amado

Vistos.

No intuito de readequar a pauta deste juízo, antecipo a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 25 de janeiro de 2018, às 14h30min.

Cumpra-se de acordo com a última decisão exarada nestes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Itaúba/MT, 17 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86493 Nr: 2616-75.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO BATISTA DO NASCIMENTO, 

Evaldo Santana Ribeiro, LEANDRO PAULO, Neide Soares Nascimento, 

Iramildo de Sousa França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 Processo nº: 2616-75.2017.811.0096 (86493)
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Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu (s): Iramildo de Sousa França e Leandro Paulo

Vistos.

No intuito de readequar a pauta deste juízo, antecipo a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 25 de janeiro de 2018, às 10h30min.

Cumpra-se de acordo com a última decisão exarada nestes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Itaúba/MT, 17 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86647 Nr: 2719-82.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Processo nº: 2719-82.2017.811.0096 (86647)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu (s): Paulo Henrique da Silva Nunes

Vistos.

No intuito de readequar a pauta deste juízo, antecipo a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 26 de janeiro de 2018, às 09h00min.

Cumpra-se de acordo com a última decisão exarada nestes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Itaúba/MT, 17 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87151 Nr: 3034-13.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:19211/O

 Processo nº: 3034-13.2017.811.0096 (87151)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu (s): Sidclei Muniz

Vistos.

No intuito de readequar a pauta deste juízo, antecipo a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 26 de janeiro de 2018, às 09h30min.

Cumpra-se de acordo com a última decisão exarada nestes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Itaúba/MT, 17 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52572 Nr: 3009-13.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wirke Darlond Dourado Duarte Campos, 

Alexandre Rodrigues de Quevedo, Melciades Garcia Pavão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Judice Lemes - 

OAB:20.199-B/MS, TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217/O

 Vistos etc.Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva de 

Alexandre Rodrigues de Quevedo, devidamente qualificado, pela prática, 

em tese, do delito de tráfico de drogas, previsto nos artigos 33, “Caput”, 

c/c art. 40, incisos V e VI e art. 35, “caput”, todos da Lei n. 11.343/2006 

(fls. 249/251).Convém destacar que o delito de tráfico de drogas é o 

grande mal que assola este país, sendo desencadeador de outros graves 

crimes como furto, roubo, latrocínio e homicídio, dentre outros.Posto isso, 

tenho que os requisitos autorizadores da custódia cautelar em desfavor 

do acusado permanecem inalterados, não havendo qualquer fato novo 

capaz de ensejar sua revogação, razão pela qual MANTENHO a prisão 

preventiva de Alexandre Rodrigues de Quevedo, com fundamento na 

garantia da ordem pública.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33812 Nr: 790-32.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Gaspar da Silva Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos para vista ao representante do Ministério Público, a fim de que 

manifeste quanto ao interesse na oitiva da testemunha/vítima Terezinha de 

Queiroz Oliveira.

Após, ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar a defesa 

(defensor dativo) para manifestar quanto ao interesse na oitiva da 

testemunha/vítima Terezinha de Queiroz Oliveira.

Por derradeiro, ao setor de expedição de documentos, a fim de solicitar 

informações acerca do interrogatório do Réu, ato deprecado à comarca de 

Sonora-MS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 10500 Nr: 2-91.2009.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete da Rocha Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcello Mark de Freitas - 

OAB:15.143-MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/O

 Em cumprimento aos incisos I e II do art. 7º da Portaria n° 43/2017-CGJ, 

que dispõe sobre a realização de Correição Ordinária na comarca de 

Itiquira, no período de 13 e 14 de dezembro de 2017, requisito a imediata 

devolução dos autos em epígrafe, para que o mesmo esteja à disposição 

para a referida Correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 12328 Nr: 602-78.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miriam Pereira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Junior 

- OAB:8143-A/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 30667 Nr: 507-77.2012.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:OAB/MT 5847, ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:5136, Fernando Cesar Passinato Amorim - OAB:

 Em cumprimento aos incisos I e II do art. 7º da Portaria n° 43/2017-CGJ, 

que dispõe sobre a realização de Correição Ordinária na comarca de 

Itiquira, no período de 13 e 14 de dezembro de 2017, requisito a imediata 

devolução dos autos em epígrafe, para que o mesmo esteja à disposição 

para a referida Correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52509 Nr: 2973-68.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFA, APdSA, APdS, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON CASTRO MIRANDA - 

OAB:36.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes à fl. 01/04.

Instado a manifestar-se o Ministério Público opina favorável à 

homologação do acordo à fls. 29/32, nos termos propostos pelos 

requerentes.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Expeça-se a competente averbação ao Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Naturais desta Comarca de Itiquira/MT, para que proceda com a 

exclusão da paternidade de Celso Francisco Alvino em relação à criança 

Andréia Pereira de Souza Alvino acrescentando os dados de Marcio 

Alves de Souza e dos avós paternos, Sr. Ivan Alves de Souza e Sra. 

Angela Maria de Jesus.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31048 Nr: 888-85.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigues & Faquin Ltda, Fernando Rufino Rodrigues, 

Vanessa Faquin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A, Carfran Armarinhos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85.762/RJ, JOSÉ EDUARDO R. DALEFFE - OAB:11.677/MT, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, Mario Cardi Filho - 

OAB:3.584-A/MT, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o resultado positivo do bloqueio via Renajud, intimem-se a 

parte executada, na pessoa do seu representante legal, para que, 

querendo e, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos, nos termos 

do artigo 915 do CPC.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35437 Nr: 1693-67.2014.811.0027

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

 Considerando que este Magistrado está com férias agendadas para gozo 

no mês de novembro de 2017, resolvo redesignar para o dia 05 de junho 

de 2018, às 13h00, a audiência, mantendo inalteradas as determinações 

anteriores.

Intime(m)-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41416 Nr: 2127-22.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Marcelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o 

acusado ADILSON MARCELO DA SILVA, devidamente qualificado, pela 

prática do delito de furto qualificado, previsto no art155, §§ 1º e 4º, inciso 

I, do CP(...) Inexistindo causas de diminuição de pena, o réu fica 

condenado definitivamente a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, cada um no equivalente a um 

trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.Em 

consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c", do 

Código Penal, o réu deverá cumprir a pena em regime aberto.Nos termos 

do artigo 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberade por 

duas restritivas de direitos, a serem especificadas em sede de execução 

penal.Tendo em vista que o acusado não estava preso por este processo, 

bem como por não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do 

Código de Processo Penal, concedo a ele o direito de recorrer em 

liberdade desta condenação. Contudo, o réu permanecerá custodiado na 

Cadeia Pública local em razão de estar cumprindo pena e/ou preso 

preventivamente por outra (s) ação (ões) penal (ais) em trâmite nesta 

Comarca.Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais, eis que assistido pela Defensoria Pública, bem como deixo 

de fixar reparação mínima dos danos ante a ausência de pedido expresso 

nesse sentido.(...)após o transito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:1)Lance o nome da acusada no rol dos 

culpados;2) Expeça-se a Guia de Execução de Pena; 3) Expeça-se a guia 

de recolhimento para o pagamento da pena de multa, em conformidade 

com o disposto no art. 50, do Código Penal, e no art. 686, do Código de 

Processo Penal;4) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando a condenação do acusado, com suas devidas identificações 

pessoais, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para 

cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, 

c/c o 15, inciso III, da Constituição Federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 42645 Nr: 275-26.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz do Carmo Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

 Considerando que este Magistrado está com férias agendadas para gozo 

no mês de novembro de 2017, resolvo redesignar para o dia 29 de maio de 

2018, às 15h30min, a audiência, mantendo inalteradas as determinações 

anteriores.

Intime(m)-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46549 Nr: 2426-62.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

 Considerando que este Magistrado está com férias agendadas para gozo 

no mês de novembro de 2017, resolvo redesignar para o dia 30 de maio de 

2018, às 15h15min, a audiência, mantendo inalteradas as determinações 

anteriores.

Intime(m)-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47404 Nr: 50-69.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR SILVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Considerando que este Magistrado está com férias agendadas para gozo 

no mês de novembro de 2017, resolvo redesignar para o dia 30 de maio de 

2018, às 16h00, a audiência, mantendo inalteradas as determinações 

anteriores.

Intime(m)-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50964 Nr: 2116-22.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Borgato Máquinas e Implementos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giuliana Scholz Ferreira, Celso Dalastra, Irma 

Dalastra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

possibilitar a continuidade do ato deprecado (penhora e avaliação).

Saliento que caso a missiva fique paralisada por mais de 30 (trinta) dias, 

será devolvida independente de cumprimento, nos termos do art. 393 da 

CNGC Judicial-TJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51258 Nr: 2249-64.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matheus Pontes Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ondanir Bortolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10192, VICTOR MARTINS SANTOS - OAB:18580, 

Zaid Arbid - OAB:1822-A/MT

 Vistos etc.

 Considerando que este Magistrado está com férias agendadas para o 

mês de novembro de 2017, resolvo redesignar a audiência para o dia 20 

de fevereiro de 2018, às 14h15min, mantendo inalteradas as 

determinações anteriores.

Intime(m)-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5748 Nr: 1415-81.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Selvino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos senhores Gestores 

das Varas Cíveis de Mato Grosso, nos termos do art. 1.255 da 

CNGC-Judicial, impulsiono os autos ao setor de envio de matéria p/ 

imprensa, a fim de intimar a Exequente, na pessoa de seu advogado, para 

que manifeste acerca da Exceção de Pré-Executividade de fls. 145/154, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 6719 Nr: 545-02.2006.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75346

 (...).Com essas considerações, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de 

ISAIAS ALVES FERREIRA, impondo-lhe, porém, as seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319, do Código de 

Processo Penal:Assim, imponho ao indiciado as seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal): 

1) Comparecimento mensal no Juízo onde reside para informar e justificar 

suas atividades laborais e/ou educacionais; 2) Proibição de frequentar 

bares, boates, prostíbulos ou estabelecimentos congêneres, devendo os 

indiciados permanecer longe desses locais para evitar o risco de novas 

infrações; 3) Recolhimento domiciliar no período noturno, inclusive nos 

dias de folga do trabalho; e 4) Proibição de ausentar-se da Comarca onde 

reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévio aviso e anuência deste juízo. 

5) Proibição de manter contato com a vítima.Vale ressaltar, que a prisão 

preventiva do réu poderá ser novamente decretada caso haja o 

descumprimento de quaisquer dessas medidas, bem como o surgimento 

de fato que se amolde aos requisitos legais dessa medida extrema, 

conforme prevê, respectivamente, os artigos 312, parágrafo único e 316, 

ambos do Código de Processo Penal.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, 

para o imediato cumprimento, salvo se por outro motivo o acusado estiver 

preso.Cientifique-se o acusado das condições impostas. Ao cumprir o 

alvará de soltura deverá o Oficial de Justiça confirmar se o endereço 

indicado pelo indiciado é o mesmo que consta nos autos. Se divergente 

deverá o denunciado indicar o local de sua residência.Tendo sido 

localizado o réu, o processo e o curso do prazo prescricional voltam a fluir 

desde então, assim, determino o normal prosseguimento do feito, uma vez 

que o acusado constituiu advogado nos autos. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de junho de 2018, ás 16h00min. 

Intime-se o réu, seu procurador, o Ministério Público, e as testemunhas 

arroladas, atentando-se quanto à eventual expedição de carta precatória, 

caso alguma delas resida fora desta Comarca, cientificando às partes 

desta expedição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 11682 Nr: 1179-90.2009.811.0027

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT, Ernani José Sander

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Em cumprimento aos incisos I e II do art. 7º da Portaria n° 43/2017-CGJ, 

que dispõe sobre a realização de Correição Ordinária na comarca de 

Itiquira, no período de 13 e 14 de dezembro de 2017, requisito a imediata 

devolução dos autos em epígrafe, para que o mesmo esteja à disposição 

para a referida Correição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 30656 Nr: 496-48.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibox Distribuidora de Produtos Alimentícios 

Broker Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT

 Em cumprimento aos incisos I e II do art. 7º da Portaria n° 43/2017-CGJ, 

que dispõe sobre a realização de Correição Ordinária na comarca de 

Itiquira, no período de 13 e 14 de dezembro de 2017, requisito a imediata 

devolução dos autos em epígrafe, para que o mesmo esteja à disposição 

para a referida Correição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 31405 Nr: 1244-80.2012.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT

 Em cumprimento aos incisos I e II do art. 7º da Portaria n° 43/2017-CGJ, 

que dispõe sobre a realização de Correição Ordinária na comarca de 

Itiquira, no período de 13 e 14 de dezembro de 2017, requisito a imediata 

devolução dos autos em epígrafe, para que o mesmo esteja à disposição 

para a referida Correição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 31584 Nr: 153-18.2013.811.0027

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raniery Ribeiro Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romisse Auxiliadora Ribeiro Lopes, Romileia 

Natacia Ribeiro Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento aos incisos I e II do art. 7º da Portaria n° 43/2017-CGJ, 

que dispõe sobre a realização de Correição Ordinária na comarca de 

Itiquira, no período de 13 e 14 de dezembro de 2017, requisito a imediata 

devolução dos autos em epígrafe, para que o mesmo esteja à disposição 

para a referida Correição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 32225 Nr: 772-45.2013.811.0027

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete da Rocha Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15696/O

 Em cumprimento aos incisos I e II do art. 7º da Portaria n° 43/2017-CGJ, 

que dispõe sobre a realização de Correição Ordinária na comarca de 

Itiquira, no período de 13 e 14 de dezembro de 2017, requisito a imediata 

devolução dos autos em epígrafe, para que o mesmo esteja à disposição 

para a referida Correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32842 Nr: 69-80.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda ao Cartório Distribuidor às devidas anotações relativo à fase de 

cumprimento/execução de sentença.

Após, cite-se a autarquia requerida para que, querendo, oponha 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910 do CPC.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. Mas, caso a 

fazenda pública deixe de opor embargos, será aplicada a regra do art. 1º - 

D, da Lei n. 9.494/97.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34357 Nr: 1154-04.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanir Guaranhi Wink

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o 

Requerente, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) constituído(s), para 

que, nos moldes do art. 455 do CPC, informe ou intime suas testemunhas 

acerca da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 41370 Nr: 2104-76.2015.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA MELISSA TEIXEIRA & CIA LTDA ME, JANAINA 

MELISSA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de 

Assoc do Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução interposto por Janaina Melissa Teixeira 

& Cia Ltda ME (Toldos A. Brasil) e Janaina Melissa Teixeira, em face da 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato 

Grosso Ltda – Sicredi Sul MT, todos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico à fl. 86 que este juízo determinou a 

intimação da parte embargante, para requerer o que entender de direito.

Devidamente intimada a parte embargante quetou-se inerte (fl. 89).

Dessa forma, forçoso concluir que o feito desde 08/2017 o feito aguarda 

providência da embargante, condição esta que não pode ser mantida ad 
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eternun.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, considerando o fato de que a parte embargante não manifesta 

interesse no prosseguimento do feito, a extinção deste é medida que se 

impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da embargante, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43280 Nr: 898-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uesley Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do recuperando. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca da decisão de fls. 198/200.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48978 Nr: 1083-94.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Marcelo da Silva, Telma Lomes da 

Silva, Sergio Paulo da Silva Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135

 Com essas considerações, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de 

ADILSON MARCELO DA SILVA, impondo-lhe, porém, as seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319, do Código de 

Processo Penal:Assim, imponho ao indiciado as seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal): 

1) Comparecimento mensal no Juízo onde reside para informar e justificar 

suas atividades laborais e/ou educacionais; 2) Proibição de frequentar 

bares, boates, prostíbulos ou estabelecimentos congêneres, devendo os 

indiciados permanecer longe desses locais para evitar o risco de novas 

infrações; 3) Recolhimento domiciliar no período noturno, inclusive nos 

dias de folga do trabalho;4) Proibição de ausentar-se da Comarca onde 

reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévio aviso e anuência deste juízo 

e;5) Manter o seu endereço atualizado nos autos.Vale ressaltar, que a 

prisão preventiva do réu poderá ser novamente decretada caso haja o 

descumprimento de quaisquer dessas medidas, bem como o surgimento 

de fato que se amolde aos requisitos legais dessa medida extrema, 

conforme prevê, respectivamente, os artigos 312, parágrafo único e 316, 

ambos do Código de Processo Penal.Sirva-se a presente decisão como 

ALVARÁ DE SOLTURA, para o imediato cumprimento, salvo se por outro 

motivo o acusado estiver preso.Cientifique-se o acusado das condições 

impostas. Ao cumprir o alvará de soltura deverá o Oficial de Justiça 

confirmar se o endereço indicado pelo indiciado é o mesmo que consta 

nos autos. Se divergente deverá o denunciado indicar o local de sua 

residência.Cumpra-se com eficiência o necessário.De Guiratinga para 

Itiquira/MT, 19 de dezembro de 2017.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito Plantonista

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50219 Nr: 1677-11.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Araujo Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - OAB:15465

 Vistos etc.

 Considerando que este Magistrado está com férias agendadas para o 

mês de novembro de 2017, resolvo redesignar a audiência para o dia 20 

de fevereiro de 2018, às 13h45min, mantendo inalteradas as 

determinações anteriores.

Intime(m)-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51470 Nr: 2384-76.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Camatte Markus - 

OAB:MS/14.727

 Vistos etc.

 Considerando que este Magistrado está com férias agendadas para o 

mês de novembro de 2017, resolvo redesignar a audiência para o dia 20 

de fevereiro de 2018, às 15h15min, mantendo inalteradas as 

determinações anteriores.

Intime(m)-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51787 Nr: 2554-48.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Designo o dia 21 de março de 2018, às 13h45min, para a realização de 

audiência admonitória.

Intime-se o recuperando para que compareça ao ato acompanhado de 

advogado.

 Elabore a secretaria deste juízo novo cálculo de pena.

 Por fim, encaminha-se cópias da guia de recolhimento, da sentença 

condenatória e do cálculo de multa atualizada à Procuradoria Geral do 

Estado –PGE, para que, promova a execução fiscal.

Cumpra-se com eficiência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52872 Nr: 3159-91.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Silveira de Souza, Derson Vieira de 

Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Passinato 

Amorim - OAB:

 Vistos etc.

Designo para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 16h45min, audiência para 

inquirição da testemunha.

Comunique-se o Juízo Deprecante, informando o número da presente 

deprecata, para eventual pedido de informações, solicitando ainda, se for 

o caso, que seja encaminhado cópia do depoimento da vítima prestado na 

fase inquisitorial.

 Intimem-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário, servindo a 2ª via desta como 

mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 97 Nr: 1-72.1992.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Eduardo Raposo de Medeiros, Deusa Fonseca 

Raposo de Medeiros, JOÃO CLEMENTE DE FREITAS JUNIOR, VANDA 

TERESA DE FREITAS, SEBASTIÃO ROSA, ELZA AUXILIADORA DUARTE 

ROSA, LUSLEMAR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ubida Onha, Nair Grossi Ubida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Carvalho de Araújo - 

OAB:11.571-MT, DR. JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3.103-A-MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERMEVAL DE OLIVEIRA 

FERNANDES - OAB:3726-O/MT, Ednaldo de Carvalho Aguiar - 

OAB:3179/MT, GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15.614/MT, Roberto Penoff da Silva - OAB:59639/SP, Rodolfo 

Wilson Martins - OAB:5.858-A/MT, Sandro Roberto Almeida - 

OAB:7619/MT, Sandro Roberto Oliveira - OAB:7619/MT, VALTER 

VICENTE LEON - OAB:70137/SP

 Em cumprimento aos incisos I e II do art. 7º da Portaria n° 43/2017-CGJ, 

que dispõe sobre a realização de Correição Ordinária na comarca de 

Itiquira, no período de 13 e 14 de dezembro de 2017, requisito a imediata 

devolução dos autos em epígrafe, para que o mesmo esteja à disposição 

para a referida Correição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 2296 Nr: 18-55.2003.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Arnaldo Minato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tractebel Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre dos Santos 

Pereira Vecchio - OAB:121049/SC, José Moacir Schmidt - 

OAB:7703/SC

 Em cumprimento aos incisos I e II do art. 7º da Portaria n° 43/2017-CGJ, 

que dispõe sobre a realização de Correição Ordinária na comarca de 

Itiquira, no período de 13 e 14 de dezembro de 2017, requisito a imediata 

devolução dos autos em epígrafe, para que o mesmo esteja à disposição 

para a referida Correição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 6496 Nr: 322-49.2006.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glodimar Piccinim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Fonseca Broca - 

OAB:8.441-B, Pedro Ronny Argerin - OAB:4883/MS, Ricardo 

Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS, Ruy Ottoni Rondon 

Júnior - OAB:5.637/MS

 Vistos.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Considerando que o recurso de apelação foi impetrado nos termos do 

artigo 600, parágrafo 4º, do CPP, tendo o apelante informado em sua 

petição que suas razões serão apresentadas no egrégio Tribunal, revogo 

o despacho de fls. 730, com relação a intimação para o Ministério Público 

contrarrazoar.

 Sendo assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31011 Nr: 851-58.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigues & Faquin Ltda, Fernando Rufino Rodrigues, 

Vanessa Faquin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carfran Armarinhos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85.762/RJ, JOSÉ EDUARDO R. DALEFFE - OAB:11.677/MT

 [...]Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a 

penhora em instituição financeira é medida precedente às demais. Essa 

forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem 

definida no art. 854 do CPC:“Art. 854. Para possibilitar a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do 

exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do (os) Executado (os), 

limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição 

de Informações.Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras. Em caso de bloqueio de valores, intime-se o (os) 

Executado (os) para que, querendo e, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça embargos. Em caso o (s) valor (es) encontrado (s) não for (em) 

suficiente (s) para o pagamento das custas, nos termos do art. 836 do 

Código de Processo Civil, o montante será desbloqueado.Infrutífera a 

providência, intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do 

(os) Executado (os), certos e determinados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento do feito, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei de 

Execução Fiscal. Ressaltando-se que não será deferida nova busca aos 

sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg, Infojud, etc, bem como expedição de 

ofícios para qualquer órgão público ou privado, devendo a Secretaria 

deste Juízo, remeter os autos ao arquivo até o esgotamento do prazo 

prescricional ou até que haja informações, a qualquer tempo, de bens 

certos e determináveis passíveis de penhora.Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 33414 Nr: 514-98.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE DA ROCHA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcello Mark de Freitas - 

OAB:15.143-MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/O

 Em cumprimento aos incisos I e II do art. 7º da Portaria n° 43/2017-CGJ, 

que dispõe sobre a realização de Correição Ordinária na comarca de 

Itiquira, no período de 13 e 14 de dezembro de 2017, requisito a imediata 

devolução dos autos em epígrafe, para que o mesmo esteja à disposição 

para a referida Correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41934 Nr: 2322-07.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maissa Almeida de Jesus - 

OAB:15.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos 

para expedir matéria imprensa com a finalidade de intimar a Exequente, na 

pessoa de seu advogado, para que informe nos autos os dados 

indispensáveis para inclusão do nome do Executado nos registros do SPC 

e Serasa, tais sejam: nome completo, RG, CPF, filiação, data de 

nascimento, endereço, valor e vencimento da dívida, devendo prestar tais 

informações no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52416 Nr: 2914-80.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelson Lopes Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Designo o dia 21 de março de 2018, às 16h15min, para a realização de 

audiência admonitória.

Intime-se o recuperando para que compareça ao ato acompanhado de 

advogado.

 Proceda a Secretaria judicial a elaboração do cálculo de pena.

 Por fim, encaminha-se cópias da guia de recolhimento, da sentença 

condenatória e do cálculo de multa atualizada à Procuradoria Geral do 

Estado –PGE, para que, promova a execução fiscal.

Cumpra-se com eficiência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 54995 Nr: 143-95.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR BECKER GALERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS CORRENTES – DIVISA MT/MS,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo A. de Vitto Jr. - 

OAB:4838-A/MT, JOEL BECKER - OAB:14071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar que a Autoridade 

Coatora libere imediatamente o veículo apreendido no termo de apreensão 

e depósito nº 1133108-8.Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias 

(Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I).Nos termos do artigo 7º, inciso II, da 

Lei n. 12.016/2009, intime-se o Estado de Mato Grosso, enviando-lhe cópia 

da inicial para que, querendo, ingresse no feito.Após esse prazo, com ou 

sem as informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público pelo 

prazo de 10 dias (art. 12 da Lei 12.016/2009).Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 54995 Nr: 143-95.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR BECKER GALERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS CORRENTES – DIVISA MT/MS,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo A. de Vitto Jr. - 

OAB:4838-A/MT, JOEL BECKER - OAB:14071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40289 Nr: 584-84.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 Diante do exposto, e nos termos do art. 399, do CPP, com redação dada 

pela Lei n. 11.719/08, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 03 de abril de 2018, às 14h15.Estando o réu preso, REQUISITE-SE, sua 

escolta. Caso resida em outra comarca, EXPEÇA-SE carta precatória para 

intimação quanto a esta decisão.Havendo testemunha e/ou vítima 

residente em outra comarca, EXPEÇA-SE carta precatória nos termos do 

art. 222, do CPP, intimando-se o Ministério Público e a defesa técnica de 

sua expedição (Súmula 273, do STJ, e art. 1.363, da CNGC).Havendo 

policial militar arrolado como testemunha, REQUISITE-SE na forma do art. 

221, § 2º, do CPP, ou sendo funcionário público, EXPEÇA-SE o competente 

mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP, 

caso contrário, INTIME-SE a testemunha no endereço declinado pelas 

partes, advertindo-as, de que em caso de não comparecimento, estando 

devidamente intimadas, poderão responder por crime de 

desobed iênc ia . INT IMEM-SE,  pessoa l m e n t e ,  o  M i n i s t é r i o 

Público.Cadastre-se a advogada subscritora da petição de fls. 61/62 no 

sistema informativo Apolo, vez que foi substabelecida sem reserva de 

poderes. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 18 de dezembro 

de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37442 Nr: 1062-29.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado, o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

36), a decisão de fls. 40 que homologou os cálculos trazidos na petição 

inicial de fls. 01/05 dos autos, ainda, as determinações constantes do 

Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do 

Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, 

do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de 

liquidação do débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31688 Nr: 479-15.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Lopes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela 

parte exequente às fls. 132/134, para que surtam seus jurídicos e legais 
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efeitos.Condeno a parte sucumbente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso 

alegado.Destarte, transitada em julgado a presente, com observância ao 

disposto no artigo 535, §3º, do CPC, com base no artigo 100, caput, da 

Constituição Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça 

- CNJ, determino a expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.Em que pese a entrada em 

vigor da Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, a qual institui o sistema eletrônico de requisições de pagamento – 

e-PrecWeb como meio oficial e exclusivo para emissão de ofícios 

requisitórios (precatórios e RPVs) de quantia certa a que for condenada a 

Fazenda Pública -, AUTORIZO, em caráter excepcional (até que seja 

regularizado o cadastramento no sistema eletrônico), conforme determina 

o art. 3º da referida resolução, que as requisições de pagamento sejam 

emitidas e encaminhadas por meio de ofício impresso.Por fim, anoto que a 

requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias separadas, 

sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do patrono, 

referente aos honorários sucumbenciais.Após, com a chegada do ofício 

oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se nova vista à parte 

impugnada. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 21 de 

dezembro de 2017.Angela Maria Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32367 Nr: 1233-54.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Paula Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

REITERE-SE a INTIMAÇÃO do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

na pessoa do GERENTE EXECUTIVO da ADJ, no endereço informado à p. 

162, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove que implantou 

e/ou, IMPLANTE o benefício previdenciário, a contar da intimação, sob 

pena de multa diária, que MAJORO em razão de recalcitrância para o valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais) diários até o limite de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais).

Após, INTIME-SE a parte, por meio de seu advogado constituído e via DJE, 

a fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36218 Nr: 674-29.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R Bedoni & Cia LTDA - EPP, Ronivon Bedoni, 

Lucia Helena Gregório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosConsiderando que a parte executada apesar de devidamente 

citada/intimada (fls. 35), deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo sem efetivar o 

pagamento da dívida (fls. 36) e, considerando ainda, a ordem para a 

penhora estabelecida no art. 835, do CPC, DEFIRO o pedido de penhora via 

Sistema Bacen Jud Cumpridas as diligências e não havendo êxito na 

penhora, DETERMINO a intimação da parte exequente, através de seu 

advogado, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento do feito, requerendo o que entender pertinente, sob pena de 

arquivamento.INTIMEM-SE as partes, via DJE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42105 Nr: 1569-53.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO RESENDE SILVA, Dilermano 

Silva, Anita Rezende Botelho Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução por quantia certa contra devedor solvente proposta 

pelo BANCO BRADESCO S.A., em face de JOÃO PAULO RESENDE SILVA, 

DILERMANO SILVA e ANITA REZENDE BOTELHO DA SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em suma, o requerente alega que, é credor dos executados da quantia de 

R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), em razão da emissão em seu 

favor da cédula rural hipotecária n.º 201505017 (8551697).

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/46 dos autos.

Antes mesmo de serem formalmente citados as partes resolveram 

transigir, requerendo expressamente a homologação do acordo e a 

extinção do processo, nos termos da petição juntada às fls. 54/55.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Nos termos da alínea "b", do inciso III do art. 487 do Código de Processo 

Civil, haverá resolução de mérito quando as partes transigirem. Em outros 

termos, celebrada a transação, a sentença que a homologar implicará na 

extinção do processo com resolução do mérito.

No caso dos autos, o acordo foi firmado por partes capazes, devidamente 

assistidas. Outrossim, o objeto da causa comporta transação.

Desta feita, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e julgo EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, "b", 

do Código de Processo Civil.

 Custas processuais na forma pactuada.

HOMOLOGO a renúncia ao prazo recursal, porquanto, CERTIFIQUE-SE, 

desde logo, o trânsito em julgado desta sentença (art. 1.000, do CPC).

Por fim, expedido o quanto necessário, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações e comunicações de praxe.

INTIMEM-SE as partes, via DJE.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15331 Nr: 1145-84.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Calixto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

às fls. 121/123, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Condeno a 

parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

no valor equivalente a 10% (dez por cento) da diferença apontada, 

conforme artigo 85, § 3°, I do Código de Processo Civil.. Isento o INSS de 

custas judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual n. 7.603/01, do 

Estado de Mato Grosso.Observando disposto no artigo 535, §3º, do CPC, 

com base no artigo 100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 

115 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, DETERMINO a expedição de 

Precatório ou Requisição de Pequeno Valor ao Tribunal Regional Federal 

da 1º Região.Em que pese a entrada em vigor da Resolução Presi 32 do 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a qual institui o sistema 

eletrônico de requisições de pagamento – e-PrecWeb como meio oficial e 

exclusivo para emissão de ofícios requisitórios (precatórios e RPVs) de 

quantia certa a que for condenada a Fazenda Pública -, AUTORIZO, em 

caráter excepcional (até que seja regularizado o cadastramento no 

sistema eletrônico) conforme determina o art. 3º da referida resolução, 

que as requisições de pagamento sejam emitidas e encaminhadas por 

meio de ofício impresso.Por fim, anoto que a requisição de pagamento 

deverá ser emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da 
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parte beneficiária, e outra em nome do patrono, referente aos honorários 

sucumbenciais.Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal 

Federal da 1º Região, dê-se nova vista à parte exequente. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 21 de dezembro de 2017.Angela Maria Janczeski 

GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31131 Nr: 998-24.2012.811.0047

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdFdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Gomes Albéfaro 

- OAB:2361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para INDEFERIR o pedido de concessão de guarda da menor ADRIANA 

STEFANY DA SILVA, devendo esta permanecer com sua genitora 

CARMEM MARIN DA SILVA, de outra monta DEFERIR o pedido de 

regulamentação do direito de visitas de MARIA DE FÁTIMA DE JESUS, para 

que possa visitar sua neta ADRIANA STEFANY DA SILVA, 

quinzenalmente, nos molde acima delineados. Nessa toada, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito. Sem custas, nos termos do 

artigo 141, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Fixo os 

honorários advocatícios aos defensores dativos que atuaram no presente 

feito, Dr. José Roberto Gomes Albéfaro, inscrito na OAB/AC 2.361, na 

razão de 07 (sete) URHs; Dr. Rainério Espíndola, inscrito na OAB/MT 

3.521-A, na razão de 03 (três) URHs; Dr.ª Rosangela Ferreira de Matos 

inscrita na OAB/MT 15.500/O, na razão de 03 (três) URHs; e Dr.ª Cleide 

Marlena de Avila Espindola, inscrita no OAB/MT sob o nº. 13.836-B, na 

razão de 01 (um) URH. Em razão dos serviços prestados e as diretrizes 

do art. 85 do CPC, a serem arcados pelo Estado de Mato Grosso, na forma 

do art. 22, §, 1.º da Lei n.º 8.906/1994. EXPEÇA-SE certidão. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 17 de Janeiro de 2018.Angela Maria 

Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33810 Nr: 1026-21.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Aparecida do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josina Felix de Freitas, Joelma Félix de Freitas, 

Jose Júnior de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hyury Thackarrashe Alves 

Cortez - OAB:OAB/PR 20.517

 Vistos

Considerando o teor do § 4°, do art. 485, do CPC, DETERMINO a intimação 

da parte requerida, através de seu advogado, via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste acera do pedido de desistência do feito 

formulado pela parte autora às fls. 107 dos autos.

Com a manifestação da parte requerida ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste.

Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33879 Nr: 1076-47.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE FREITAS CAIRES, Daniel Malaquias 

dos Santos, Leonardo Duarte Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:16.657, Ana Lúcia de Freitas Alvarez - OAB:MT 8.311, Arles 

Dias Silva - OAB:15764, Luiz Nelson Zuchetti Júnior - OAB:OAB-MT 

15.130

 Vistos.

INTIMEM-SE os requeridos, através de seus advogados, via DJE para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, comprovem o cumprimento das obrigações 

assumidas na decisão de fls. 461/463 dos autos.

No mais, considerando o decurso do prazo mencionado no item ‘e’, da 

decisão de fls. 461/463, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público 

para que se manifeste.

Por fim, EXPEÇA-SE mandado de intimação direcionado ao SecretÁrio de 

Obras do município de Figueirópolis D'Oeste/MT para que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste informações acerca do recebimento e da destinação do 

material doado.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38191 Nr: 1335-08.2015.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, 

ajuizada por DISAL – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em 

desfavor de ADILSON FERREIRA DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, tendo como objeto o automóvel marca VW GOL 

1.0, ano/modelo 2010/2011, cor PRATA, placa NPP4887, chassi 

9BWAA05U7BT047319. DECRETO A REVELIA do réu que, pessoalmente 

citado e intimado para oferecer resposta ao pedido inicial, quedou-se 

inerte.De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei 911, de 1º de outubro de 

1969, desde que comprovada a mora ou inadimplemento do devedor, o 

proprietário fiduciário ou credor, poderá: “requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente”.A citação válida constitui em mora o devedor. 

Ademais, observo que o devedor foi encontrado para ser citado no 

mesmo endereço em que foi notificado extrajudicialmente (fls. 21 e 

54).Assim, considerando que a citação constitui o devedor em mora, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 63/64, para tanto, EXPEÇA-SE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.PROCEDA-SE a vistoria do veículo 

no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, quilometragem, arbitrando-se o seu valor, entre outras 

características que se mostrem relevantes. O mandado poderá ser 

cumprido com os benefícios do § 2º, artigo 212, do CPC e, se necessário, 

mediante certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxílio policial para efetivo cumprimento da 

medida.CERTIFIQUE-SE o pagamento das diligências do Oficial de Justiça, 

se necessário, INTIME-SE a parte requerente para que efetue o 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 38599 Nr: 49-58.2016.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERSON SALUSTIANO DA SILVA, Cláudia Graciela 

Correa Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL TERRAS SUL 

DO BRASIL. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 

DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU ESTADO DE MATO GROSSO 

CLEBERSON SALUSTIANO DA SILVA, brasileiro, convivente em união 

estável, agente penitenciário, portador de RG nº 1420654-4 SSP/MT, com 

CPF nº 015.739.251-10, e sua companheira CLÁUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO, brasileira, convivente em união estável, advogada, portadora de 

RG nº 11651970-SSP/MT, com CPF nº 925.429.561-20, ambos residentes 

e domiciliados na Avenida Barão do Rio Branco, n°474, centro de 

Jauru/MT, vem, postulando em causa própria (art. 36 do Código de 

Processo Civil) e por meio de sua advogada abaixo assinado, devidamente 

constituida, nos termos do instrumento de procuração anexo a presente, 

com endereço profissional na rua Marechal Deodoro, esquina com a Av. 

Pe. Nazareno Lanciotti, 2º Piso, Sala 01, Centro de Jauru-MT, 

respeitosamente oferecer: AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA Com 

fulcro no disposto nos artigos 1.238 e 1.243 do Código Civil c/c art. 941 do 

Código de Processo Civil, contra COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL, atualmente em local incerto ou não sabido, com esteio 

nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expendidos: 1 - DOS FATOS 

Os Autores, por si e por seus antecessores, há mais de 15 (quinze) anos, 

vem mantendo a posse de forma mansa, pacífica, contínua, sem oposição 

e com "animus domini", sobre uma área de terreno urbano situada no 

centro do município Jauru/MT. Os Autores adquiriram o referido imóvel 

objeto da ação, mediante instrumento particular de cessão de direitos, 

firmado em 25 de julho de 2013 com ANTONIO VALERIANO DIAS, 

brasileiro, casado, motorista, cédula de identidade RG nº 598.188 da 

SSP/MT e do CPF/MF nº 538.004.941-91, casado com Neide Mansano Dias 

cédula de identidade RG nº 1145029-0 SSP/MT e do CPF/MF nº 

871.310.991-04, residentes e domiciliados na Rua Marechal Deodoro, nº 

512, centro, nesta cidade de Jauru/MT; VANDERLEI DE PAULA DIAS, 

brasileiro, solteiro, mecânico, cédula de identidade RG nº 679.956 da 

SSP/RO e do CPF/MF nº 62.317.212-68, WAGNER DE PAULA DIAS, 

brasileiro, solteiro, mecânico, cédula de identidade RG nº 900468 da 

SSP/MT e do CPF/MF nº 888.383.822-04; VANIA DE PAULA DIAS, 

brasileira, solteira, auxiliar administrativo, cédula de identidade RG nº 

783936 da SSP/MT e do CPF/MF nº 669.508.722-91, ambos residentes e 

domiciliados na Rua Monteiro Lobato, nº 3623, setor 6 em Ariquemes/RO; 

SONIA MARIA DA SILVA, brasileira, casada, do lar, cédula de identidade 

RG nº 294.982 da SSP/RO e do CPF/MF nº 349.615.342-34, casada com 

Pedro Barbosa Filho, cédula de identidade RG nº 600.448 SSP/MT e do 

CPF/MF nº 239.066.342-72, residentes e domiciliados na Av. 07 de 

Setembro, nº 2792, Centro, Chupinguaia/RO; JULIA DE SOUZA VIEIRA, 

brasileira, casada, cédula de identidade RG nº 246.2964 da SSP/MT e do 

CPF/MF nº 917.153.262-53, casada com Domiciliano Pedra Vieira, 

brasileiro, agricultor, cédula de identidade RG nº 204.518 SSP/RO e do 

CPF/MF nº 162.391.992-49, residentes e domiciliados na BR 412, Km 50, 

setor Chacareiro, Monte Negro/RO; ARVERINA DE SOUZA, brasileira, 

viúva, cédula de identidade RG nº 302.915 da SSP/RO e do CPF/MF nº 

565.008.902-72, residente e domiciliada na Rua Juscelino Kubitscheck de 

Oliveira, nº 1758, Vitória da União/RO; Av. 07 de Setembro, nº 2792, 

Centro, Chupinguaia/RO; JOAO SILVESTRE DIAS, brasileiro, agricultor, 

cédula de identidade RG nº 000143318 da SSP/RO e do CPF/MF nº 

758.085.792-87, casado com Maria Francisca De Barros Dias, brasileira, 

lavradora cédula de identidade RG nº 844.055 SSP/MT e do CPF/MF nº 

681.362.932-87, residentes e domiciliados na Linha 01, Km 8,5, Rumo Rio 

Escondido, Colorado D’ Oeste/RO; DIOLINA MARIANA DIAS, brasileira, 

solteira, autônoma, cédula de identidade RG nº 847.350 da SSP/MT e do 

CPF/MF nº 876.470.521-87, residente e domiciliada na Rua Tupi, nº 1489, 

Cidade Alta, Rondonopólis/MT; ADRIANO DOS REIS DIAS, brasileiro, 

casado, policial militar, cédula de identidade RG nº 000794.795 da SSP/RO 

e do CPF/MF nº 689.107.702-87, residente e domiciliado na Av. Ibirapuera, 

nº 3001, Green Ville, Vilhena/RO. Os antigos possuidores cedentes do 

imóvel aos autores, possuíam a posse do bem desde o ano de 2005, 

adquiriram o bem com a morte do anterior possuidor Sr. Avelino Holimpio 

Dias (avô e pai dos cedentes do imóvel aos autores da ação). Sr. Avelino 

Holimpio Dias, desde os meados anos 70 já era possuidor de um imóvel 

que contínha uma área de 1.200m2 (mil e duzentos metros quadrados), 

nela edificou muro ao redor, construiu sua casa, plantou árvores frutíferas 

e de sombra e juntamente com sua esposa (também falecida) construiu 

seu lar. Exerceu efetivos atos de proprietário que perdurou por mais de 30 

anos sem que em nenhuma circunstância alguém tivesse embaraçado a 

sua posse ad usucapionem. Os sucessores do Sr. Avelino, ora cedentes 

do imóvel aos autores, mantiveram a posse daquela área a mais de 08 

(oito) anos, e sem êxito em vender o bem, dividiram-no em 02 lotes de 

600m2 (seiscentos metros quadrados) para que pudesse facilitar a venda. 

Um dos lotes denominado como Lote 03, da Quadra 131, localizado na Rua 

Francisco de Melo Palheta, no perimetro urbano de Jauru/MT, foi adquirido 

pelos autores e, é o objeto da presente ação.Portanto, precedente a 

ocupação dos autores, outros lhe antecederam a posse do imóvel, 

restando caracterizada a posse por acessio possessionis, possibilitando 

a soma das posses, preenchendo o lapso temporal para aquisição da 

propriedade. Além do que, como é de conhecimento de todos que residem 

nesse município, Jauru padece do mal da irregularidade fundiária. É mister 

salientar que, a regularização fundiária é um instrumento de cidadania e de 

inclusão social, e a titulação do domínio dessas áreas, confere a seus 

moradores maior segurança quanto à sua permanência no local e garantia 

de prestação regular de serviços públicos. Ademais, representa, ainda, a 

oportunidade de uma maior apropriação de valor econômico, seja no caso 

de alienação do imóvel ocupado ou na obtenção de crédito, uma vez que, 

a propriedade pode ser utilizada como garantia real para contrair 

empréstimo para melhoria do próprio imóvel, em outras palavras, reforma e 

construção. Diante dos fatos acima narrados, e consciente da 

possibilidade da efetivação da titulação da propriedade através da Ação 

de Usucapião, recorre, à tutela judicial para ver seus direitos concedidos 

de forma correta e necessária, regularizando a área acima citada, 

garantindo assim a Justiça. 2 - DA RELAÇAO DO IMÓVEL USUCAPIENDO 

O bem imóvel alvo da presente ação de usucapião consta nos registros 

como titularidade da empresa requerida, a qual é proprietária da área 

remanescente do loteamento em que se encontra instalada a cidade de 

Jauru/MT, objeto da matrícula nº 1074, de 17/11/2006, desde RGI, tendo 

por Registro Anterior do Loteamento sob o nº 475-a de 16/10/1970, do 

livro 8, fls. 190/224 do Registro Geral de Imóveis do 1º Oficio da Comarca 

de Cáceres-MT. É o seguinte bem imóvel a ser usucapido: 2.1 - DO BEM 

IMÓVEL: Um lote de terras com área de 600 m2 (seiscentos metros 

quadrados), denominado como Lote 03, da quadra 131, localizado na Rua 

Francisco de Melo Palheta, no perímetro urbano da cidade de Jauru/MT. 

2.2 - DOS CONFINANTES E DO DETALHAMENTO Por conseguinte, aponta 

o detalhamento do terreno e a qualificação dos confinantes, sendo eles: 

NORTE – LADO ESQUERDO Medindo 40m2 (quarenta metros) com o lote n° 

1 e 2, pertecente à Igreja Evangélica Adventista do Sétimo Dia. LESTE - 

FRENTE: Medindo 15,00m2 (quinze metros) para a Rua Francisco de Melo 

Palheta SUL - LADO DIREITO: Medindo 40,00m2 (quarenta metros) com o 

lote nº 04, pertecente aos sucessores do de cujus Sr. Avelino Holimpio 

Dias; OESTE - FUNDOS Medindo 15m2 (quinze metros) com o lote n° 14, 

pertencente a Lauro Sandro Dias. 3 - DO DIREITO A usucapião se trata de 

modalidade originária de aquisição da propriedade e, no que se refere a 

espécie extraordinária, conforme enuncia o art. 1.238 do Código Civil, ela 

se dá, na hipótese de exercício ininterrupto e sem oposição da posse do 

imóvel por 15 (quinze) anos, independentemente de título e boa-fé. 3.1 – 

DA POSSE DOS CEDENTES DO IMÓVEL AOS AUTORES A sucessão 

considera - se aberta no instante mesmo ou no instante presumido da 

morte de alguém, fazendo nascer o direito hereditário e operando a 

substituição do falecido por seus sucessores a título universal nas 

relações jurídicas em que aquele figurava. Os cedentes do imóvel aos 

autores da ação, herdeiros legatários do Sr. Avelino Holimpio Dias, 

adquiriram o bem após a sua morte, pelo instituto da saisine. A 

transmissão do bem, ocorreu pela denominada successio possessions, 

onde a posse do de cujus incorpora-se na posse dos herdeiros e 

legatários com todos os seus caracteres de forma automática. Tal posse, 

se opera logo após o óbito do antigo titular dos bens deixados com a 

abertura da sucessão. Os efeitos práticos da saisine garante a aquisição 
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imediata da herança pelos sucessores devidos, legítimos ou 

testamentários, lembrando que, no momento da transmissão da posse e da 

propriedade, o herdeiro recebe o patrimônio tal como se encontrava com 

do de cujus. Consoante o disposto no art. 1.206, do Código Civil de 2002. 

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor 

com os mesmos caracteres. Logo, se a posse era justa ou injusta, direta 

ou indireta, de boa-fé ou de má-fé, será transmitida aos herdeiros, 

conservando-se as qualidades que dispunha, vejamos: "Na transmissão 

da posse por ato causa mortis, denominada successio possessions, a 

posse o de cujus incorpora-se na posse dos herdeiros e legatários com 

todos os seus caracteres. Se tinha o defunto posse direta/indireta, posse 

justa/injusta, posse de boafé/má-fé, posse ad interdicta/ad usocapionem, 

as mesmas qualidades, os mesmo vícios ou limitações terão os herdeiros 

e legatários. Até mesmo a ignorância dos herdeiros legatários quanto a 

eventuais vícios não é levada em conta se o defunto os conhecia. (...) Há 

continuação da posse do antecessor, de modo que os herdeiros 

simplesmente ficam no lugar do defunto, como se fossem uma só pessoa. 

A posse se transmite como um todo, com os elementos subjetivo e objetivo 

que tinha o defunto". (Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro 

Cezar Peluso, 6ª Ed., 2012, p. 1.163). Todavia, a sua transmissão aos 

herdeiros independe de inventário para se concretizar, ocorrendo desde a 

abertura da sucessão, não necessitando a prática de qualquer outro ato, 

conforme dispõe o art. 1.784, do Código Civil. Art. 1.784. Aberta a 

sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários. Sobre o tema, destaca-se a lição de Caio Mário da Silva 

Pereira: [...] “Não é o fato de ser conhecido, ou de estar próximo que 

atribui ao herdeiro a posse e a propriedade dos bens. É a sucessão. Não 

há mister um ato do herdeiro. Não precisa requerer ao juiz o imita na 

posse. Esta lhe advém do fato mesmo do óbito e é reconhecida aos 

herdeiros que por direito devem suceder, tal como em o direito anterior se 

proclamava, adquirindo eles a posse civil com todos os efeitos da natural, 

e sem que seja necessário que esta se tome” (PEREIRA, Caio Mário da 

Silva. Instituições de direito civil: Direito das sucessões. 15ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004, vol. VI, pág. 19 a 22) Não diverge deste 

entendimento os Tribunais, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INVENTÁRIO - IMÓVEL INVENTARIADO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE 

PROPRIEDADE - TRANSMISSÃO - IMPOSSIBILIDADE - POSSE - 

TRANSMISSÃO COM A ABERTURA DA SUCESSÃO - RECURSO 

IMPROVIDO. -Não havendo título de propriedade do imóvel inventariado, 

impossível homologar a sua transmissão aos herdeiros. -A transmissão da 

posse aos herdeiros ocorre com a abertura da sucessão e independe da 

prática de qualquer outro ato, sendo, assim, desnecessário o presente 

procedimento para que seja reconhecida. È o que dispõe o art. 1.784, do 

CC/02.(TJ-MG , Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 

25/03/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso). EMENTA: 

CIVIL. INVENTARIO. POSSE. TRANSMISSÃO. AUTOMÁTICA. RECURSO. 

NÃO PROVIDO. Amorte implica na automática transmissão da posse que 

era exercida pelo de cujus aos seus herdeiros e seus legatários, sendo 

dispensada a abertura de inventario para o reconhecimento dos direitos 

adv indos  daque la .  (TJMG,  Agravo  de  Ins t rumentoCv 

1.0145.08.493233-7/001, Des.(a) Manuel Saramago, J. 12/01/2012) (grifo 

nosso). EMENTA: SUCESSÃO HEREDITÁRIA POR RELAÇÃO 'CAUSA 

MORTIS'. DIREITO POSSESSÓRIO. ABERTURA DE PROCESSO DE 

INVENTÁRIO. DISPENSA. O artigo 1.784 do CC/2002 autoriza a 

transmissão imediata da herança, podendo os herdeiros, incontinenti e de 

per si, defender a posse dos bens da herança através das medidas 

protetivas, dispensando a abertura do processo de inventário. (TJMG, 

Apelação Cível Nº 1.0145.07.412497-8/001, Relator: Exmo. Sr. Des. 

Antônio Sérvulo, J. de 30/04/08) (grifo nosso). Assim, diante da 

inexistência de título de propriedade do imóvel, bem como do fato de que a 

sua posse restou transmitida aos herdeiros desde a abertura da 

sucessão, não há que se falarem inventário. 3.2 - DA SOMA DO TEMPO 

DE POSSES Meritíssimo Juiz, há de notar-se, que não se exige tempo de 

posse exclusiva do requerente da usucapião, podendo o tempo exigido 

resultar da soma da posse atual com a de antecessores. Nesse sentido o 

disposto no artigo 1.243 no novo Código Civil, aduz que: “O possuidor 

pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, 

acrescentar à sua posse a de seu antecessor, contanto que ambas sejam 

contínuas e pacíficas”. Mister, para fins de contabilização conforme o 

artigo 1243 do Código Civil, o prazo exercido de posse a este, pode ser 

acrescido aquele período de posse pelos antecessores, desde que, 

contínuas e pacíficas. De modo cristalino, a ação verte de elementos de 

prova material, onde o antigo possuidor Sr. Avelino, já detinha a posse do 

imóvel no ano de 1992. Conforme ficha de lançamento e controle de 

arrecadação, emitido pelo setor de tributação da prefeitura municipal de 

Jauru/MT, anexado aos autos. No caso sub judice, consoante 

precedentemente exposto, somando as posses do Sr. Avelino Holimpio 

Dias com a de seus herdeiros mais a posse dos autores da ação, teremos 

um lapso temporal bem superior a 15 (quinze) anos, imprimindo a eles 

animus domini, sem qualquer interrupção de terceiros, fazendo jus, 

portanto, a declaração da aquisição da propriedade do imóvel 

usucapiendo. 4 - DOS PEDIDOS Face ao exposto, com fundamento no 

disposto nos artigos 1.238 e 1.243 do Código Civil c/c art. 941 do Código 

de Processo Civil, requer de Vossa Excelência, que se digne determinar 

as seguintes providências: a) a citação para que apresentem resposta, 

sob pena de revelia e confissão, nos termos do art. 285 e art. 319, ambos 

do Código de Processo Civil: a.1) da empresa requerida, em cujo nome se 

encontra registrado o imóvel usucapiendo; a.2) dos confinantes do imóvel 

usucapiendo: Lauro Sandro Dias, Antonio Valeriano Dias e a Igreja 

Evangélica Adventista do Sétimo Dia; a.3) por edital, dos réus incertos e 

eventuais interessados; b) a intimação, por via postal, dos representantes 

da Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Jauru, para que manifestem se desfrutam de interesse no processo, nos 

termos do art. 943 do Código de Processo Civil; c) a intervenção do Ilustre 

representante ministerial, na forma do art.944 do Código de Processo Civil; 

d) a procedência da ação, para o fim de ser declarada a aquisição da 

propriedade dos bens imóveis usucapiendos, por parte dos requerentes, 

expedindo-se o respective mandado para transcrição da sentença 

prolatada no registro de imóveis, acompanhando de cópia da planta e 

memorial descritivo (art. 945 do Código de Processo Civil) Pretende provar 

o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente 

provas documentais e testemunhais, cujo o rol será apresentado 

oportunamente (art. 407 do Código de Processo Civil). Valor da causa: 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais) Estes são os termos em que se pede e 

aguarda deferimento. Jauru/MT, 12 de janeiro de 2016 (Assinado 

Eletronicamente) CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO 

ADVOGADA-OAB/MT nº 17873.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Um lote de terras com área de 600 m² 

(seiscentos metros quadrados), denominado como Lote 03, da quadra 

131, localizado na Rua Francisco de Melo Palheta, no perímetro urbano da 

cidade de Jauru/MT. Por conseguinte, aponta o detalhamento do terreno e 

a qualificação dos confinantes, sendo eles: NORTE – LADO ESQUERDO 

Medindo 40m² (quarenta metros) com o lote n° 1 e 2, pertecente à Igreja 

Evangélica Adventista do Sétimo Dia. LESTE - FRENTE: Medindo 15,00m² 

(quinze metros) para a Rua Francisco de Melo Palheta SUL - LADO 

DIREITO: Medindo 40,00m² (quarenta metros) com o lote nº 04, pertecente 

aos sucessores do de cujus Sr. Avelino Holimpio Dias; OESTE - FUNDOS 

Medindo 15m² (quinze metros) com o lote n° 14, pertencente a Lauro 

Sandro Dias.

Despacho/Decisão: Vistos.CUMPRA-SE, integralmente, as determinações 

constantes da decisão de fls. 74 dos autos, especialmente no que se 

refere à citação por edital da parte requerida e dos réus incertos e 

eventuais interessados, a expedição da certidão vintenária, a intimação 

dos confinantes: Lauro Sandro Dias, Igreja Evangelica Adventista do 7º 

dia, Adriano Reis Dias e Sônia Maria da Silva, Arverina de Souza, Diolina 

Mariana Dias, através de seu procurador, o Sr. Antônio Valeriano Dias, a 

notificação das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e da União e, por 

fim, vistas ao Ministério Público.INTIME-SE a parte autora, via 

DJE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 29 de agosto de 

2017.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 06 de outubro de 2017

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39203 Nr: 243-58.2016.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAINÉRIO ESPINDOLA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: RAINÉRIO ESPÍNDOLA, brasileiro, casado, advogado, 

portador da cédula de identidade RG nº. 175.910 SSP/MS., e do CPF nº. 

074.733.111-15, residente e domiciliado na Avenida dos Andradas, n. 240, 

Bairro Centro, nesta cidade de Jauru/MT., por sua advogada e 

procuradora legalmente habilitado (doc. incluso), com escritório 

profissional sito à Avenida Mauá, nº. 455, Centro, fone celular nº. (65) 

9942-5823, onde recebe intimações e notificações de estilo, vem, 

respeitosamente perante Vossa Excelência, nos termos do artigo 1.238 e 

Parágrafo Único, todos do Código Civil, c/c os artigos 941, 942 e 943, do 

Código de Processo Civil, propor “AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO” em desfavor da COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL, em liquidação, atualmente encontrando-se em lugar 

incerto e não sabido, para expor e a final requerer o seguinte: DOS 

FATOS: 1- O Requerente adquiriu em 02.08.2010, de Irineu do Carmo 

Batista a posse mansa e pacífica que se prolongam por mais de 

18(dezoito) anos, com todas as benfeitorias existentes sobre o lote 05 da 

Quadra n. 55, medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por 

quarenta metros ditos da frente aos fundos), com 600,00 m2; de Irineu do 

Carmo Batista em 02.08.2010, que adquiriu da Associação de Portadores 

de Fissuras Lábios Palatais – Asfija em 09.10.2009, que adquiriu de José 

Gonçalves Filho em 20.12.1995, que adquiriu de Mathias Oléa Aguillar em 

23.05.1995, conforme comprovam os documentos anexos. Figuram como 

proprietária das áreas remanescentes do loteamento onde se acha 

edificada a cidade de Jauru, a COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL 

DO BRASIL, em liquidação, devidamente transcrita na matrícula nº. 1074, 

de 17.11.2006, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de 

Jauru/MT., tendo por registro anterior do loteamento sob o nº. 475-A, de 

16.10.1970, do Livro 08, fls. 190/224, do Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Cáceres/MT. O Lote nº. 05, da Quadra nº. 55, medindo 

15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por quarenta metros ditos da 

frente aos fundos), com 600,00 m2, encontram-se situada na Rua Dom 

Pedro II, Bairro Centro, nesta cidade de Jauru/MT., está dentro dos 

seguintes limites e confrontações: LOTE N. 05, QUADRA N. 55 - MEDINDO 

15,00 x 40,00, COM 600,00 M2: NORTE: 40,00 metros com o Lote n. 04; 

LESTE: 15,00 metros para a Rua D. Pedro II; SUL: 40,00 metros com o Lote 

n. 06; e OESTE: 15,00 metros com o Lote n. 12. Para a comprovação dos 

fatos acima alegados, o Autor junta à inicial, os seguintes documentos: a)- 

Procuração; b)- Cópias do RG e do CPF/MF; c)- Planta dos imóvel urbano 

com o respectivo memorial descritivo; d)- Guia de recolhimento da ART do 

terreno; e)- Certidão de Propriedade; f)- Contratos de Compra e Venda; g)- 

Comprovante de recolhimento da Taxa Judiciária e Custas; e h)- 

Comprovante de depósito no valor de R$ 50,00(Cinquenta reais), para 

diligência do Oficial de Justiça; DO DIREITO: O Código Civil manteve as 

modalidades tradicionais da usucapião, ordinária e extraordinária, 

perfilhando as outras espécies de usucapião disciplinadas na Constituição 

Federal. Houve redução no tempo de posse necessário para a usucapião 

extraordinária, em que dispensado título e boa-fé, de vinte para quinze 

anos, podendo, ainda, ser de dez anos, caso o possuidor tenha 

estabelecido moradia no imóvel, ou realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo. O novo Código Civil (Lei nº. 10.406, de 10.01.2002), no art. 

1.238 e parágrafo único e art. 1.243, diz o seguinte: Art. 1.238. Aquele 

que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu 

um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e 

boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual 

servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Art. 

1.239.......... Art. 1.240.......... Art. 1.241.......... Art. 1.242.......... Os artigos 

941, 942 e 943 do Código de Processo Civil, dão o procedimento da ação 

de usucapião. REQUERIMENTOS: Pretendendo, pois, o Autor, legitimar 

essa situação de fato, para os fins consignados na Lei Civil, 

respeitosamente, vem requerer a Vossa Excelência se digne em 

determinar: a)- A citação via edital, com o prazo de 20(vinte) dias, da 

Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil, bem como de terceiros e 

interessados, para querendo oferecerem contestação, sob pena de 

revelia e confissão; b)- A citação por mandado dos confrontantes: 

Custódia Gonsalves de Souza, assina como representante da Associação 

de Portadores de Fissuras Lábios Palatais – ASFIJA, residente e 

domiciliada na Rua Pastor Benedito da Silva, n/s. nesta cidade; Irineu do 

Carmo Batista, residente e domiciliado no Sítio Fortuna, neste Município e 

Comarca de Jauru/MT., para se manifestarem querendo na causa, dentro 

do prazo de 20(vinte) dias; c)- A intimação via postal, dos representantes 

da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, conforme 

determina o artigo 943 do CPC, que diz o seguinte: “Art. 943. Serão 

intimados por via postal, para que manifestem interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios”. 1- da Fazenda Pública da União 

- Advocacia-Geral da União- Procuradoria da União no Estado de Mato 

Grosso, Avenida General Ramiro de Noronha Monteiro, 294 – Bairro Jardim 

Cuiabá - CEP 78050-930 – Cuiabá/MT. Tel. (65) 3644 - 1877; 2- do Estado - 

Procuradoria-Geral do Estado – Rua 06, s/nº. Edifício Marechal Rondon – 

Centro Político Administrativo – CEP 78050-970 – Cuiabá/MT.,Tel. (65) 

3613-5900, e 3- do Município - Prefeitura Municipal de Jauru - Rua do 

Comércio, nº. 480, Centro, Jauru/MT., para que manifestem interesse ou 

não na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; d)- A notificação do 

ilustre Representante do Ministério Público, para atuar em todos os atos do 

processo; Tudo para que, a final, seja por sentença deste r. Juízo, 

declarado o domínio do Autor sobre o imóvel urbano usucapiendo, 

prosseguindo-se, como de direito, com a transcrição da r. sentença no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, nos termos do artigo 945 do 

Código de Processo Civil; devendo o mandado ser instruído com a planta e 

respectivos memoriais descritivos, para complemento registrário. 

Protesta-se por provas de todo o gênero, especialmente pelo depoimento 

pessoal dos eventuais contestantes, impondo-lhes os ônus da 

sucumbência e rol de testemunhas que serão apresentadas em momento 

oportuno. Termos em que, com os inclusos documentos que a instrui, 

dandose à causa para os efeitos fiscais o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil 

reais). Nestes Termos, Pede Deferimento.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote nº 05, Quadra nº 55 - medindo 

15,00 x 40,00, com 600,00 m² - Norte: 40,00 metros com o Lote nº 04; 

Leste: 15,00 metros para a Rua D. Pedro II; Sul: 40,00 metros com o Lote 

nº 06; e Oeste: 15,00 metros com o Lote nº 12.

Despacho/Decisão: Vistos. Considerando as alterações inseridas pela Lei 

n. 13.105/2.015 (Novo Código de Processo Civil), DETERMINO a citação 

do(s) indivíduo(s) em cujo(s) nome(s) está registrado o bem imóvel 

usucapiendo, dos confinantes, nos termos do art. 246, § 3°, do NCPC e, 

via edital, dos réus incertos e eventuais interessados, na forma do art. 

259, inciso I, do NCPC. NOTIFIQUEM-SE os representantes da União, da 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e da Fazenda Pública 

Municipal, mediante carta com aviso de recebimento para que, dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, declinem se desfrutam de interesse na causa, 

(art. 218, § 1° do NCPC), observando-se com relação a contagem do 

prazo o que determina o art. 219, 230 e 231 do NCPC. Instrua-se o referido 

expediente com cópia da inicial e dos documentos que a acompanham. 

EXTRAIA-SE certidão vintenária que dê conta da existência de eventuais 

ações cíveis em que figure como parte o requerido. Outrossim, 

requisite-se idêntica certidão junto a Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

Após, uma vez cumpridas às diligências supramencionadas, ABRA-SE 

vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso I, do 

NCPC. Às providências. Cumpra-se. De Pontes e Lacerda/MT para 

Jauru/MT, 8 de junho de 2016.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 15 de dezembro de 2017

Sinair Alves de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42311 Nr: 1686-44.2016.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abrahão Augusto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ISAURO AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de:a) 

HOMOLOGAR, por sentença, a partilha amigável celebrada nestes autos, 

para que produza seus jurídicos e devidos efeitos, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro omissão e ressalvados 

direitos de terceiros;b) DEFERIR o pedido de divisão do condomínio 

existente entre o ‘de cujus’ Isauro Augusto dos Santos e, seu 

filho/herdeiro José Augusto dos Santos, nos termos do art. 1320, do CC;c) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva com a resolução de seu mérito 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. INTIME-SE a parte autora, através 

de seu advogado, via DJE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.EXPEÇA-SE o 

necessário, observado os requisitos do art. 655 do CPC, depois de 

certificado o trânsito em julgado e pagas eventuais custas finais 

remanescentes. Em atendimento aos arts. 659, § 2° e 662, § 2°, do CPC, 

INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Federal e Municipal, antes de se 

efetivar a entrega do formal de partilha, certidão ou carta de adjudicação, 

ao(s) interessado(s).Transitada em julgado e observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de janeiro 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15023 Nr: 835-78.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Rosa de Jesus Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Neide Rosa de Jesus 

Novais, alegando a ocorrência de contradição na sentença exarada às p. 

137/140.

 Afirma que o decisum definiu erroneamente como DIB, a data do 

requerimento administrativo – 19/10/2015. Segundo a parte autora, o DIB 

deveria ser a data da citação do Embargado – 12/08/2011 (p. 24).

 É o relatório. Fundamento e decido.

Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal, nos 

termos que impõe o artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Portanto, 

recebo-os para análise.

 Os embargos declaratórios prestam-se, a resolver defeitos em decisões, 

sentenças, acórdãos, tais como obscuridade, contradição e omissão, bem 

como corrigir erro material, como pode ser observado do artigo 1.022 e 

seus incisos, do CPC.

Analisando detidamente o feito, constata-se a contradição apontada pela 

parte embargante, pois, por um lapso, redigida erroneamente a data de 

início do benefício previdenciário, como sendo a do indeferimento do 

requerimento administrativo – 19/10/2015 (p. 132). Todavia, ante a inicial 

ausência de requerimento administrativo, tratando-se do benefício 

previdenciário de pensão por morte, a jurisprudência vem entendendo que 

a data do DIB, seria a data da citação válida do requerido.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - 

COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRO ATÉ A OCASIÃO DO 

ÓBITO - DIREITO À PENSÃO POR MORTE - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO 

COINCIDENTE COM A DATA DA CITAÇÃO.

I - Uma vez demonstrada a união estável, o autor tem direito à pensão pela 

morte da segurada, na qualidade de companheiro, nos termos dos artigos, 

16, I, e 74 da Lei nº 8.213/91.

II - Em decorrência da ausência de requerimento administrativo, o marco 

inicial do benefício deve ser fixado na data da citação válida, consoante o 

artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973. Nesse sentido: EDcl no 

AgRg no Ag 999.118/SP- STJ.

III - Apelação e remessa necessária parcialmente providas, apenas para 

modificar a data do início do benefício.

(Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - Apelação / Reexame 

N e c e s s á r i o :  A P E L R E E X  0 0 0 0 0 4 5 2 6 2 0 1 6 4 0 2 9 9 9 9  R J 

0000045-26.2016.4.02.9999 – Julgamento 23 de Fevereiro de 2017)

Ante o exposto, e sem maiores delongas, CONHEÇO os Embargos 

Declaratórios manejados e no mérito ACOLHO-OS, para sanar a 

contradição apontada, nos termos do art. 494, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Assim, a parte Dispositiva, bem como, a Síntese do Julgado, terá a 

seguinte redação:

 “DISPOSITIVO.

I. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder o benefício de 

pensão por morte de Cícero Novais de Caires, à parte autora NEIDE ROSA 

DE JESUS NOVAIS na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe 

o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data da 

citação válida (fl. 24 – datado de 12/08/2011), o que faço com fulcro no 

artigo 16, I, § 4.º c.c 74 e seguintes da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.

II. O benefício será implementado dentro de 30 (trinta) dias.

III. Os juros de mora devem ser mantidos em 1% ao mês, a contar da 

citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, 

quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando os juros moratórios 

deverão ser aplicados à razão de 0,5 % ao mês, tendo em vista que estes 

são os juros aplicados a cadernetas de poupança.

IV. A correção monetária se dará pelo índice oficial de remuneração 

básica aplicada à caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09, 

até 25/03/2015, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, de acordo com 

a ADIN 4357/DF.

V. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas).

VI. Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado pela Lei 

Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.

VII. Proceda-se a remessa necessária.

 VIII - Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,

Síntese do Julgado – Conforme artigo 1.288 – CNGC:

I - o nome do segurado: Neide Rosa de Jesus Novais; II - o benefício 

concedido: aposentadoria por pensão por morte; III - a renda mensal atual: 

um salário mínimo; IV - a data de início do benefício – DIB: 12/08/2011; V - 

a renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VI - data do início do 

pagamento: 30 dias.”

No mais, mantenho incólume a sentença em comento, e determino o seu 

integral cumprimento.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15024 Nr: 836-63.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Fajardo de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, e sem maiores delongas, CONHEÇO dos Embargos 

Declaratórios manejando-os e no mérito ACOLHO-OS PARCIALMENTE. No 

mais, mantenho incólume a sentença em comento, e determino o seu 

integral cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 21 de dezembro de 2017.Angela Maria Janczeski 

GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30582 Nr: 404-10.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lima de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Sinair Alves de Brito, Gestora Judiciário Substituta, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), via Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, para que fique ciente do recurso interposto 

pela parte adversa, bem como para que, caso julgue pertinente, ofereça 

contrarrazões.

Jauru, 19 de dezembro de 2017.

Sinair Alves de Brito

Gestora Judiciário Substituta

Autorizada pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31689 Nr: 480-97.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Lopes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Paulo Rogerio de Souza e Silva - OAB:20236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença promovido por Elson Lopes Vieira 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Compulsando os autos, verifica-se que não há mais diligências a serem 

cumpridas, conforme consta do recibo de pagamento inserto à p. 163.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme informado às p. 156/157, a pretensão da parte exequente foi 

satisfeita, assim, outra providência não há que a extinção do feito, nos 

termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. In verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, remetam os autos ao arquivo com as 

baixas e cautelas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32323 Nr: 1189-35.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mizael Waldemar Holander

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Sinair Alves de Brito, Gestora Judiciário Substituta, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que, 

caso queira, se manifeste acerca da Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença apresentada pela parte adversa.

Jauru, 19 de dezembro de 2017.

Sinair Alves de Brito

Gestora Judiciário Substituta

Autorizada pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32473 Nr: 1346-08.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Mitie Imada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Jauru

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evan Correa da Costa - 

OAB:OAB/MT 8202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leôncio Pinheiro da Silva 

Neto - OAB:14377/O

 Vistos.

As partes apesar devidamente intimadas para se manifestarem acerca da 

nomeação do perito, não se manifestaram.

Dessa monta, cumpra-se integralmente a decisão exarada às p. 130/130 

vº, a fim de que se proceda à intimação do perito nomeado, para que se 

manifeste.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33290 Nr: 602-76.2014.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Gomes Albéfaro 

- OAB:2361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

exordial, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, 

para:a) DECRETAR o divórcio de MANOEL ESTEVÃO SOARES e MARIA 

LINA DA ROCHA SOARES, ‘ex vi’ do disposto no art. 226, § 6.º da CF/88, 

alterado pela Emenda Constitucional de n.º 66/2010 c/c art. 1.571, inciso 

IV, do CC.b) Deixo de partilhar o bem imóvel descrito na inicial, vez que 
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não há comprovação de registro imobiliário atestando a propriedade em 

nome das partes, sem prejuízo de futura propositura de ação para tal 

intento.A guarda, direito de visitas e alimentos em favor dos filhos 

menores regem-se pelas regras dispostas na fundamentação suso 

mencionada.Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente, bem como termo de 

GUARDA DEFINITIVA em favor da genitora dos menores.Dê-se ciência ao 

Ministério Público.No mais, considerando a omissão Estatal em empreender 

esforços no sentido de implementar Defensoria Pública nesta Comarca 

(art. 134 da CF/88), fixo os honorários do defensor dativo nomeado para 

patrocinar os interesses do autor - Dr. JOSÉ ROBERTO GOMES 

ALBÉFARO -, inscrito na OAB/MT 5738- B, em valor equivalente a 08 

URHs, nos termos da tabela X, item 15.2, da Tabela da OAB-MT. Fixo 

honorários ao Dr RAINÉRIO ESPÍNDOLA, advogado nomeado para 

patrocinar os interesses da parte revel, no importe de 02 URHs, em razão 

dos serviços prestados, em consonância com art. 85, do CPC. Expeçam 

as respectivas certidões.Condeno a parte nas custas e honorários 

advocatícios, este fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), porém, suspendo a 

exigibilidade de sua cobrança nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.Após o 

trânsito em julgado e cumprimento de todas as deliberações, remetam os 

autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de dezembro de 2017.Angela Maria 

Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33770 Nr: 1006-30.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação pugnando pela retificação dos cálculos 

apresentados na petição inicial, tendo os cálculos de fls. 75 por ele 

apresentados sido homologados na decisão de fls. 82 dos autos e, 

considerando, ainda, as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34307 Nr: 1325-95.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

36), bem como devidamente intimado, mediante remessa dos autos, para 

se manifestar acerca da petição e cálculo de fls. 37/39, a parte executada 

quedou-se inerte (fls. 47), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela 

parte exequente na petição de fls. 37/38 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35358 Nr: 285-44.2015.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 VistosTrata-se de Divórcio Litigioso DECLARO o processo 

SANEADO.Resta incontroverso o pedido de divórcio.Fixo como pontos 

controvertidos: A data da separação de fato dos demandantes, com 

implicação no eventual direito de partilha da posse do bem imóvel arrolado 

na inicial; a existência de semoventes ao tempo da separação, venda e 

partilha.Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendendo 

que a fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que, 

por agora reputo pertinente a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal.Designo audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 02 de abril de 2018, às 15h00.INTIME-SE 

pessoalmente a parte requerida para prestar depoimento pessoal, 

constando no mandado que se presumirão confessados os fatos contra 

ela alegados, caso não compareça, ou comparecendo se recuse a depor 

(CPC, art. 385, § 1º).INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, 

apresentarem rol de testemunhas de acordo com art. 450 do CPC. 

CONSIGNE-SE que cabe aos advogados constituídos pelas partes 

informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as 

regras do artigo 455 do CPC). A inércia na realização da intimação das 

testemunhas pelo advogado da parte ou a ausência delas na audiência 

designada de forma injustificada importara em desistência de sua 

inquirição e preclusão da prova testemunhal (art. 455, § 2º e 3º, do 

CPC).Assevero que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, as partes tem 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, contados do saneamento.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 29 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35406 Nr: 313-12.2015.811.0047

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete Angela de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ LOPES - OAB:8311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Sinair Alves de Brito, Gestora Judiciário Substituta, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 
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contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a impugnação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Jauru, 19 de dezembro de 2017.

Sinair Alves de Brito

Gestora Judiciário Substituta

Autorizada pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36639 Nr: 820-70.2015.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joveni Francisca Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, Paulo Rogerio de Souza e Silva - OAB:20236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

RETIFIQUE-SE no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36723 Nr: 856-15.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Modesto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida interpôs recurso de 

apelação às fls. 92/100 dos autos, tendo a parte autora apresentado as 

contrarrazões às fls. 104/108 sendo, na sequência, os autos remetidos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do referido 

recurso.

Ocorre que o desembargador relator, às fls. 113, dos autos determinou o 

retorno dos autos para juízo de origem para que seja providenciada a 

juntada da mídia eletrônica contendo os depoimentos prestados nos autos.

Dessa forma, verifica-se que até a presente data não houve o julgamento 

do recurso interposto, estando a sentença proferida nos autos pendente 

de trânsito em julgado, o que inviabiliza sua execução, assim, INDEFIRO o 

pedido formulado às fls. 120/121 dos autos.

Ademais, com as mudanças introduzidas pela lei n.º 13.105/2015 não é 

dado mais ao juízo ‘a quo’ a possibilidade de se fazer juízo de 

admissibilidade do recurso de apelação, sendo esta incumbência do juízo 

‘ad quem’, conforme se verifica do art. 1011, do CPC, necessário também 

ressaltar que, nos termos do art. 1012, ‘caput’, do CPC, em regra, o 

recurso de apelação terá efeito suspensivo.

No mais, em cumprimento a decisão de fls. 113 dos autos, DETERMINO que 

a secretaria providencie, com urgência, a juntada das mídias eletrônicas 

contendo os depoimentos prestados nos autos, remetendo, na sequência, 

o feito ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do 

recurso interposto.

INTIME-SE a parte autora, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36782 Nr: 876-06.2015.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA MACHADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis de Almeida 

Avelar - OAB:9721-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

deduzido na inicial dos presentes embargos, com a resolução de seu 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para RECONHECER o 

excesso de execução, nos cálculos apresentados pelo exequente e 

determinar que sejam excluídos da execução.Outrossim, por celeridade e 

economia processual, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

embargante às fls. 06, vez que encontram-se em sintonia com os critérios 

abalizados na sentença, devendo os ofícios requisitórios (RPV) serem 

expedidos no bojo dos autos principais (Código 30104). Considerando que 

a parte embargante sucumbiu em parte mínima, com fundamento no 

parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, CONDENO a parte 

embargada ao pagamento, por inteiro, das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, os quais, atenta às diretrizes traçadas no 

art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor 

atribuído aos embargos à execução. Consigno, contudo, que a 

exigibilidade da cobrança de tais verbas deverá permanecer suspensa, 

vez que é beneficiária da gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e REMETA-SE cópia da presente sentença e da certidão 

de trânsito em julgado aos autos em apenso, desapensando-se e 

encaminhando-se o presente feito ao ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 29 de 

dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41234 Nr: 1055-03.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 Diante do exposto, e nos termos do art. 399, do CPP, com redação dada 

pela Lei n. 11.719/08, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 03 de abril de 2017, às 13h30.Estando o réu preso, REQUISITE-SE, sua 

escolta. Caso resida em outra comarca, EXPEÇA-SE carta precatória para 

intimação quanto a esta decisão.Havendo testemunha e/ou vítima 

residente em outra comarca, EXPEÇA-SE carta precatória nos termos do 

art. 222, do CPP, intimando-se o Ministério Público e a defesa técnica de 

sua expedição (Súmula 273, do STJ, e art. 1.363, da CNGC).Havendo 

policial militar arrolado como testemunha, REQUISITE-SE na forma do art. 

221, § 2º, do CPP, ou sendo funcionário público, EXPEÇA-SE o competente 

mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP, 

caso contrário, INTIME-SE a testemunha no endereço declinado pelas 

partes, advertindo-as, de que em caso de não comparecimento, estando 

devidamente intimadas, poderão responder por crime de 

desobed iênc ia . INT IMEM-SE,  pessoa l m e n t e ,  o  M i n i s t é r i o 

Público.Cadastre-se o defensor constituído no sistema Apolo, conforme 
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requerido, e INTIME-SE, via DJE.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41930 Nr: 1476-90.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.D PEREIRA RODRIGUES E CIA LTDA, Paulo 

Douglas Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Sinair Alves de Brito, Gestora Judiciário Substituta, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 19 de dezembro de 2017.

Sinair Alves de Brito

Gestora Judiciário Substituta

Autorizada pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 924 Nr: 1-72.1997.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Solange Capitula - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista que inexiste previsão legal de limitação do uso da 

ferramenta de pesquisa de ativos financeiros (BACENJUD), torna-se 

possível a reiteração do pedido de penhora online, desde que observado o 

princípio da razoabilidade (vide - STJ, AgRg no REsp 1254129/RJ, Rel. 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/02/2012, DJe 09/02/2012).

No caso dos autos, é razoável a realização de uma nova busca de ativos 

financeiros do executado via sistema BACENJUD, vez que a última 

pesquisa foi realizada há mais de 04 (quatro) anos (fls. 150).

Assim, considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados (art. 835, do CPC), DEFIRO o pedido de tentativa de 

PENHORA ONLINE, via sistema via sistema Bacenjud, bloqueando os 

valores constantes nas contas do Executado Pessoa Jurídica CÉLIO 

GONÇALVEL RAMOS, inscrita no CNPJ SOB O Nº 01.906.825/0001-32, e 

de seu Representante lega Célio Gonçalves Ramos, inscrito no CPF sob o 

nº 329.620.961-15, até o limite de R$ 5.868,69 (cinco mil e oitocentos e 

sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos), nos termos da planilha 

de cálculos atualizada (fls. 188), juntando-se aos autos cópia da 

operação.

Caso frutífero o bloqueio, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente. Após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º, do art. 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do § 3º do referido artigo – comprovando que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Se vier aos autos impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e FAÇAM-ME conclusos.

REJEITADA ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, TRANSFIRA o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

DESBLOQUEIE-SE a importância tendo em vista que, nos termos do art. 

836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

De outro vértice, na hipótese de restar INFRUTÍFERA, integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, § 2º, do Provimento 04/2007 – CGJ.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8111 Nr: 348-84.2006.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Pereira de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução de Sentença movida por Nilza Pereira de 

Paula em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Compulsando os autos, verifica-se que não há mais diligências a serem 

cumpridas, conforme consta do recibo de pagamento inserto à p. 164.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado às p. 255/256, a pretensão da parte exequente foi 

satisfeita, assim, outra providência não há que a extinção do feito nos 

termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. In verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e cautelas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8117 Nr: 354-91.2006.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia do Nascimento Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento/execução de sentença apresentado por Vera 

Lucia do Nascimento Gomes, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos.

Regularmente intimada, a parte exequente manifestou-se às p. 282/283, 

concordando com a planilha de cálculos apresentada pelo Instituto 

executado.

 Destarte, considerando a concordância expressa da parte exequente, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados às p. 275/278, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.
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Advirto ao Gestor Judiciário, que a emissão dos ofícios requisitórios 

(precatórios e RPVs) deverá ser realizada por meio exclusivamente 

eletrônico, a teor da Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte executada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11032 Nr: 460-82.2008.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando o teor da certidão de p. 107, atestando que mesmo sendo 

intimadas do retorno dos autos as partes se mantiveram inertes, 

DETERMINO o ARQUIVAMENTO do feito, mediante as baixas e 

comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11596 Nr: 1018-54.2008.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ficher Claus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o Instituto, ora requerido, alega 

que a parte autora veio a óbito, pugnando pela habilitação de herdeiros ou 

a extinção do feito, conforme se extrai da manifestação de p. 100 vº.

 Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se no que 

entender pertinente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12735 Nr: 1036-41.2009.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.M.C. Bento Materiais de Construção - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pavimat Terraplanagem e Construções LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:OAB/MT 7.397

 Vistos

Compulsando os autos, verifica-se que o exequente pleiteou que fosse 

realizada consulta via sistema Bacenjud a fim de encontrar bens para 

satisfazer o débito exequendo.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

De elementar conhecimento que o novel Código de Processo Civil prevê a 

possibilidade de penhora dos numerários existentes em contas-correntes, 

sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor da dívida 

executada.

A penhora deve obedecer a um dos critérios definido no art. 835 do CPC, 

que estabelece a ordem preferencial de penhora:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

(...)”

Assim, considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados (art. 835, do CPC), e ainda, por ter sido infrutífera a 

tentativa de penhora de bens via mandado, DEFIRO o pedido de tentativa 

de PENHORA ONLINE, via sistema via sistema Bacenjud, bloqueando os 

valores constantes nas contas da Executada PAVIMAT 

TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o 

nº 06.115.757/0001-07, até o limite de R$ 254.374,82 (duzentos e 

cinquenta e quatro mil e trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois 

centavos), nos termos da planilha de cálculos atualizada (fls. 316), 

juntando-se aos autos cópia da operação.

Caso frutífero o bloqueio, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente. Após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º, do art. 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do § 3º do referido artigo – comprovando que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Se vier aos autos impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e FAÇAM-ME conclusos.

REJEITADA ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, TRANSFIRA o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

DESBLOQUEIE-SE a importância tendo em vista que, nos termos do art. 

836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

De outro vértice, na hipótese de restar INFRUTÍFERA, integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, § 2º, do Provimento 04/2007 – CGJ.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13381 Nr: 386-57.2010.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazônia Máquinas e Implementos LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Videira LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO - OAB:OAB-MT 9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, referente a presente Ação Monitória, consoante regra 

ínsita no artigo 924, II, do Código Processual Civil. Custas e honorários na 

forma acordada às fls. 69/71 e determinações de fls. 169 e 183.Atendido 

o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida 

ou informada ao magistrado – CNGC, art .  1.697 - , 

ARQUIVE-SE.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 04 de outubro 

de 2017.Angela Maria Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 13613 Nr: 622-09.2010.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Rosa Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da Certidão de p. 120, DEVOLVA os autos ao 

arquivo, mediante as comunicações e baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15001 Nr: 812-35.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Dalvo de Oliveira Junior - 

OAB:9.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante exposto, e sem maiores delongas, CONHEÇO dos Embargos 

Declaratórios manejados e no mérito ACOLHO-OS, para sanar a 

contradição apontada, nos termos do art. 494, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Assim, a Síntese do Julgado – Conforme artigo 1.288 – 

CNGC, passará a possuir a seguinte redação: “I - o nome do segurado: 

Maurício Lourenço da Silva; II - o benefício concedido: por benefício da 

pensão por morte de Elenir Raspante Vieira da Silva; III - a renda mensal 

atual: um salário mínimo; IV - a data de início do benefício – DIB: 

29/06/2011; V - a renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VI - data 

do início do pagamento: 30 dias.” (p. 218 vº).No mais, mantenho incólume a 

sentença em comento, e determino o seu integral cumprimento.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 23 de dezembro de 

2017.Angela Maria Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15016 Nr: 828-86.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da Certidão de p. 137, DEVOLVA os autos ao 

arquivo, mediante as comunicações e baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 20 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15107 Nr: 921-49.2011.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Palmyra Xavier Nifossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento/execução de sentença apresentado por Palmyra 

Xavier Nifossi em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Regularmente intimado, a exequente manifestou-se às p. 155/156, 

concordando com as planilhas de cálculos apresentadas pelo executado.

 Destarte, considerando a concordância expressa da parte exequente, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados às p. 144/152, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.

Advirto ao Gestor Judiciário, que a emissão dos ofícios requisitórios 

(precatórios e RPVs) deverá ser realizada por meio exclusivamente 

eletrônico, a teor da Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte executada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30250 Nr: 54-22.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cleuza Vieira dos 

Santos, alegando a ocorrência de contradição na sentença exarada às p. 

123/126.

 Afirma que o decisum definiu erroneamente como DIB, a data do 

requerimento administrativo – 03/11/2015. Segundo a parte autora, o DIB 

deveria ser a data da citação do Embargado – 27/03/2012.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal, nos 

termos que impõe o artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Portanto, 

recebo-os para discussão.

 Os embargos declaratórios prestam-se a resolver defeitos em decisões, 

sentenças, acórdãos, tais como obscuridade, contradição e omissão, bem 

como corrigir erro material, como pode ser observado do artigo 1.022 e 

seus incisos, do CPC.

Analisando detidamente o feito, vislumbra-se a contradição apontada pelo 

embargante, pois, erroneamente, fez constar como data de início do 

benefício previdenciário, o requerimento administrativo – 03/11/2015 (p. 

99).

 Todavia, ante a inicial ausência de requerimento administrativo, bem como 

tratando-se do benefício previdenciário de pensão por morte, a 

jurisprudência vem entendendo que a data do DIB, seria a data da citação 

válida do requerido, qual seja, 27/03/2012, conforme se extrai do registro 

de p. 25.

Ante o exposto, e sem maiores delongas, CONHEÇO dos Embargos 

Declaratórios manejados e no mérito ACOLHO-OS, para sanar a 

contradição apontada, bem como omissão, nos termos do art. 494, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Assim, o tópico “V- DO INÍCIO DO BENEFÍCIO”, e a parte “DISPOSITIVA” da 

sentença embargada, passarão a ter a seguinte redação:

 “V - Do início do benefício.

Tendo em vista que a parte autora não trouxe na petição inicial 

requerimento administrativo e que este só veio a ser acostado aos autos 

após a citação válida do Instituto, bem como por tratar-se de benefício 

previdenciário de pensão por morte, a data do início do benefício – DIB - 

será da citação válida do Instituto requerido.
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Vejamos o que diz a jurisprudência:

 APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

- COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRO ATÉ A OCASIÃO 

DO ÓBITO - DIREITO À PENSÃO POR MORTE - DATA DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO COINCIDENTE COM A DATA DA CITAÇÃO. I - Uma vez 

demonstrada a união estável, o autor tem direito à pensão pela morte da 

segurada, na qualidade de companheiro, nos termos dos artigos, 16, I, e 

74 da Lei nº 8.213/91. II - Em decorrência da ausência de requerimento 

administrativo, o marco inicial do benefício deve ser fixado na data da 

citação válida, consoante o artigo 219 do Código de Processo Civil de 

1973. Nesse sentido: EDcl no AgRg no Ag 999.118/SP- STJ. III - Apelação 

e remessa necessária parcialmente providas, apenas para modificar a 

data do início do benefício. (Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - 

Apelação / Reexame Necessário: APELREEX 00000452620164029999 RJ 

0000045-26.2016.4.02.9999 – Julgamento 23 de Fevereiro de 2017)

Portanto, o início do benefício será contado a partir da citação válida do 

Instituto Nacional do Seguro Social – dia 27/03/2012, p. 25.

 DISPOSITIVO.

I. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder o benefício da 

pensão por morte de Gonçalo Almirante, à parte autora Cleuza Vieira dos 

Santos na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data da 

citação (fl. 25 – datado de 27/03/2012), o que faço com fulcro no artigo 

16, I, § 4.º c.c 74 e seguintes da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.

II. O benefício será implementado dentro de 30 (trinta) dias.

III. Os juros de mora devem ser mantidos em 1% ao mês, a contar da 

citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, 

quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando os juros moratórios 

deverão ser aplicados à razão de 0,5 % ao mês, tendo em vista que estes 

são os juros aplicados a cadernetas de poupança.

IV. A correção monetária se dará pelo índice oficial de remuneração 

básica aplicada à caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09, 

até 25/03/2015, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, de acordo com 

a ADIN 4357/DF.

V. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas).

VI. Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado pela Lei 

Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.

VII. Proceda-se a remessa necessária.

 VIII - Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,

Síntese do Julgado – Conforme artigo 1.288 – CNGC:

I - o nome do segurado: Cleuza Vieira dos Santos; II - o benefício 

concedido: aposentadoria por pensão por morte; III - a renda mensal atual: 

um salário mínimo; IV - a data de início do benefício – DIB: 27/03/2012; V - 

a renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VI - data do início do 

pagamento: 30 dias.”

No mais, mantenho incólume a sentença em comento, e determino o seu 

integral cumprimento.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30503 Nr: 323-61.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Ferreira Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eva Ferreira Lopes dos 

Santos, alegando a ocorrência de contradição na sentença exarada às p. 

121/124.

 Considerando que eventual acolhimento dos Embargos de Declaração 

poderá implicar a modificação da decisão objurgada (efeito infringente), 

INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, a teor do art. 1023, § 2º, do CPC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30672 Nr: 499-40.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cadelaria Kuchui Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução de Sentença movida por Ana Cadelaria 

Kuchui Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Compulsando os autos, verifica-se que não há mais diligências a serem 

cumpridas, conforme consta do recibo de pagamento inserto à p. 135, bem 

como consta em certidão à p. 137.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado às p. 130/131, a pretensão da parte exequente foi 

satisfeita, assim, outra providência não há que a extinção do feito, nos 

termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. In verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e cautelas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 20 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30698 Nr: 1133-36.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glauciene de Jesus Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 

1ª Região acostado à p. 96, noticiando o efetivo pagamento da requisição 

de pequeno valor, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento.

INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora acerca da expedição do alvará 

dos valores que lhe são devidos.

Considerando que a procuração constante nos autos possui cláusula 

específica outorgando poderes para receber valores e dar quitação, 

autorizo a retirada do alvará pelo procurador da parte, devendo prestar 

contas dos valores pertencentes à autora, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir do efetivo levantamento.
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Decorrido o prazo e devidamente certificado, volvam-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30755 Nr: 591-18.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAD, Simone Faustino Azevedo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento/execução de sentença apresentado por Samuel 

Azevedo David, neste ato devidamente representado por sua genitora, 

Simone Faustino Azevedo de Souza, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos.

Regularmente intimado, o exequente manifestou-se às p. 194/195, 

concordando com a planilha de cálculos apresentada pelo executado.

 Destarte, considerando a concordância expressa da parte exequente, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados à p. 185, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.

Advirto ao Gestor Judiciário, que a emissão dos ofícios requisitórios 

(precatórios e RPVs) deverá ser realizada por meio exclusivamente 

eletrônico, a teor da Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30787 Nr: 625-90.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marcelina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento/execução de sentença apresentado por Maria 

Marcelina de Oliveira, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Regularmente intimado, o exequente manifestou-se às p. 200/201, 

concordando com a planilha de cálculos apresentada pelo executado.

 Destarte, considerando a concordância expressa da parte exequente, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados à p. 197, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.

Advirto ao Gestor Judiciário, que a emissão dos ofícios requisitórios 

(precatórios e RPVs) deverá ser realizada por meio exclusivamente 

eletrônico, a teor da Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31361 Nr: 125-87.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento/execução de sentença apresentado por 

Sebastião Ferreira Pinto em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Regularmente intimado, a parte exequente não se manifestou quanto à 

impugnação à execução, conforme certidão de p. 120. Por outro lado, o 

Instituto Nacional de Seguro Social concordou com os cálculos 

apresentados com o pedido de cumprimento de sentença.

Destarte, em decorrência da preclusão temporal e não havendo 

controvérsias, posto que infere-se concordância tácita da parte 

exequente com os termos apresentados pela parte executada, a 

homologação do cálculo é medida que se impõe.

 Ante o exposto, e não havendo controvérsias, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às p. 111/112, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.

Advirto ao Gestor Judiciário que a emissão dos ofícios requisitórios 

(precatórios e RPVs) deverá ser realizada por meio exclusivamente 

eletrônico, a teor da Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32453 Nr: 1327-02.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Tavares Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido por Daniel Tavares Santana 

em face do INSS, objetivando o recebimento do valor de R$ 56.220,00 

(cinquenta e seis mil e duzentos e vinte reais). O autor renunciou 

expressamente ao excedente, conforme termo de renúncia inserto à p. 

151.
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O requerimento encontra-se acostado ao processo de conhecimento, em 

que as partes já foram qualificadas. Os demais requisitos do artigo 534 do 

CPC foram devidamente cumpridos.

Em sendo assim, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de Cumprimento de Sentença contra 

Fazenda Pública.

Nos termos do artigo 535 do CPC, INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32521 Nr: 1400-71.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene Monteiro da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente impugnação, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado à p. 120, para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos.Preclusa esta decisão, em 

conformidade com disposição contida no artigo 535, §3º, do CPC, e com 

base no artigo 100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 

29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ determino a 

EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.Em que pese a entrada em vigor da Resolução Presi 32 do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, a qual institui o sistema eletrônico de 

requisições de pagamento – e-PrecWeb como meio oficial e exclusivo para 

emissão de ofícios requisitórios (precatórios e RPVs) de quantia certa a 

que for condenada a Fazenda Pública -, AUTORIZO, em caráter 

excepcional (até que seja regularizado o cadastramento no sistema 

eletrônico) conforme determina o art. 3º da referida resolução, que as 

requisições de pagamento sejam emitidas e encaminhadas por meio de 

ofício impresso.Em sendo o valor exequendo inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos, deverá ocorrer substituição do Precatório por Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 

3º da Constituição Federal.Por fim, anoto que a requisição de pagamento 

deverá ser emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da 

parte beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se nova vista à parte 

impugnada. Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas, das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa. Ressalto que a exigibilidade de tais 

verbas fica suspensa nos termos do artigo 98 do CPC. Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 23 de dezembro 

de 2017.Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33217 Nr: 529-07.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Conceição Gomes, 

alegando a ocorrência de contradição na sentença exarada às p. 99/102.

 Afirma que o decisum definiu erroneamente como DIB a data do 

requerimento administrativo – 16/10/2014. Segundo a parte embargante, o 

DIB deveria ser a data da citação do Embargado – 26/05/2014, conforme 

registro de p. 22 vº. Aduz que a sentença contraditoriamente concedeu o 

beneficio de pensão por morte considerando o de cujus segurado 

especial, sendo que se trata de segurado na forma de empresário.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal, nos 

termos que impõe o artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Portanto, 

recebo-os para discussão.

 Os embargos declaratórios se prestam a resolver defeitos em decisões, 

sentenças, acórdãos, tais como obscuridade, contradição e omissão, bem 

como corrigir erro material, como pode ser observado do artigo 1.022 e 

seus incisos, do CPC.

Analisando detidamente o feito, constata-se a contradição apontada pela 

embargante, pois, erroneamente estabeleceu a data de início do benefício 

previdenciário, a data do requerimento administrativo, qual seja – 

19/10/2015 (p. 132).

 Todavia, ante a inicial ausência de requerimento administrativo, bem como, 

tratando-se do benefício previdenciário de pensão por morte, a 

jurisprudência vem entendendo que a data do DIB, seria a data da citação 

válida do Instituto requerido.

Ante o exposto, e sem maiores delongas, CONHEÇO os Embargos 

Declaratórios manejados e no mérito ACOLHO-OS, para sanar a 

contradição apontada, nos termos do art. 494, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Assim, a sentença embargada passará a ter a seguinte redação:

 “Vistos.

Trata-se de ação de pensão por morte proposta por CONCEIÇÃO GOMES 

em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Aduz, em síntese, que vivia maritalmente com Joaquim Marcelino Pinto, em 

regime de comunhão universal de bens, até a data do óbito ocorrido no dia 

14/08/2012. Consta que o “de cujus” na data do óbito era segurado do 

INSS.

Com a inicial foram juntados os seguintes documentos: cópia do RG e CPF 

da autora, certidão de óbito, certidão de casamento, certidão de 

nascimento de um filho, extrato do INSS, onde consta o “de cujus” como 

aposentado e RG e CPF do “de cujus”. (fls. 12/20)

Indeferimento do pedido administrativo carreados à fl. 64.

Contestação apresentada pelo INSS às fls. 68/71.

Na audiência foram ouvidas duas testemunhas; e, ao final, deu-se a 

palavra ao advogado da parte autora para alegações finais, que as fez 

remissivas.

 Com relação ao INSS, apesar de devidamente intimado para audiência, 

não compareceu.

É o relatório. Fundamento e Decido.

I. - Da pensão por morte.

O benefício previdenciário de pensão por morte encontra-se 

regulamentado no art. 74, da Lei Federal n. 8.213/91, vejamos o seu teor:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (Redação 

dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; (Incluído pela Lei 

nº 9.528, de 1997)

II - do requer o, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; 

(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Incluído pela Lei nº 

9.528, de 1997)

 “In casu”, para a concessão do benefício são necessários os seguintes 

requisitos: ocorrência do evento morte, demonstração da qualidade de 

segurado do “de cujus” e a condição de dependente econômica de quem 

objetiva a pensão.

 II. - Da ocorrência do evento morte.

O evento morte foi comprovado por meio da Certidão de Óbito à fl. 13.

III - Da qualidade de segurado na forma de empresário.

No caso, a requerente juntou como início de prova material fotocópias dos 

seguintes documentos:

-certidão de óbito, onde consta o “de cujus” como aposentado;

-extrato do INSS, informando que o “de cujus” percebia aposentadoria por 

idade na forma de empresário, conforme p. 79;

Desta forma, existente o início de prova material corroborada pela prova 

testemunhal colhida em audiência, com uniforme informação de que o 

falecido ainda matinha harmoniosamente seu casamento até o falecimento.

IV. - Da dependência econômica do cônjuge.
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Nos termos do art. 16, inciso I, § 4.º, da Lei Federal n. 8213/91, a 

dependência econômica da esposa é presumida, in verbis:

 Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido. (...).

 § 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e a das demais deve ser comprovada.

 Nessa toada, vejamos os ensinamentos do doutrinador Carlos Alberto 

Pereira de Castro e João Batista Lazzari, em seu livro Manual de Direito 

Previdenciário, 12. ed., 2010, Conceito Editorial, pg. 695:

“A presunção de dependência econômica entre cônjuge e companheiros 

(§ 4.º do art. 16 da Lei n. 8.213/91) deve ser interpretada como absoluta, 

embora tenha quem defenda a possibilidade do INSS poder desconstituir 

essa presunção. Segundo julgado da Turma Nacional de Uniformização 

dos Juizados Especiais Federais, ainda que se admitisse a prova 

exclusivamente testemunhal para a demonstração da união estável, esta 

prova deve ser coerente e precisa, capaz de servir de elemento de 

convicção para o juiz (20038320007772-8/PE, Sessão de 24.5.2006)”.

 Denota-se do processo que a condição de esposa do segurado falecido 

foi comprovada através das certidões de nascimento do filho à fl. 18.

Com efeito, as provas carreadas demonstram de forma satisfatória que a 

autora preenche os requisitos legais para a obtenção do beneficio 

previdenciário, impondo-se a procedência do pedido.

V. - Do início do benefício.

Tendo em vista que a parte autora não trouxe na petição inicial 

requerimento administrativo, ainda, que este só foi acostado aos autos 

após a citação válida do Instituto, a data de início do benefício – DIB – 

deverá ser a da citação.

 Tratando-se do benefício previdenciário de pensão por morte, é 

jurisprudência assente:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - 

COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRO ATÉ A OCASIÃO DO 

ÓBITO - DIREITO À PENSÃO POR MORTE - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO 

COINCIDENTE COM A DATA DA CITAÇÃO.

I - Uma vez demonstrada a união estável, o autor tem direito à pensão pela 

morte da segurada, na qualidade de companheiro, nos termos dos artigos, 

16, I, e 74 da Lei nº 8.213/91.

II - Em decorrência da ausência de requerimento administrativo, o marco 

inicial do benefício deve ser fixado na data da citação válida, consoante o 

artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973. Nesse sentido: EDcl no 

AgRg no Ag 999.118/SP- STJ.

III - Apelação e remessa necessária parcialmente providas, apenas para 

modificar a data do início do benefício.

(Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - Apelação / Reexame 

N e c e s s á r i o :  A P E L R E E X  0 0 0 0 0 4 5 2 6 2 0 1 6 4 0 2 9 9 9 9  R J 

0000045-26.2016.4.02.9999 – Julgamento 23 de Fevereiro de 2017)

Portanto, o início do benefício será contado a partir da citação válida da 

Autarquia requerida – dia 26/05/2014, conforme certificado de p. 22 vº.

 DISPOSITIVO.

I. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria de 

pensão por morte a Sra. CONCEIÇÃO GOMES na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data da citação válida do Requerido (fl. 22 vº 

– 26/05/2014), o que faço com fulcro no artigo 16, I, § 4.º c.c 74 e 

seguintes da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.

II. Por estarem presentes os requisitos legais para a antecipação da tutela, 

quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), levando em consideração, 

principalmente, o caráter essencialmente alimentar do benefício, concedo 

a antecipação dos efeitos da tutela, e para tanto determino que a 

Autarquia requerida implante o benefício previdenciário do prazo de trinta 

dias contados da ciência desta sentença, sob pena de incidência de multa 

diária.

III. Os juros de mora devem ser mantidos em 1% ao mês, a contar da 

citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, 

quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando os juros moratórios 

deverão ser aplicados à razão de 0,5 % ao mês, tendo em vista que estes 

são os juros aplicados a cadernetas de poupança.

IV. A correção monetária se dará pelo índice oficial de remuneração 

básica aplicada à caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09, 

até 25/03/2015, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, de acordo com 

a ADIN 4357/DF.

V. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas).

VI. Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado pela Lei 

Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.

VII. Proceda-se a remessa necessária.

VIII - Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,

Síntese do Julgado – Conforme artigo 1.288 – CNGC:

I - o nome do segurado: Conceição Gomes; II - o benefício concedido: 

aposentadoria por pensão por morte; III - a renda mensal atual: um salário 

mínimo; IV - a data de início do benefício – DIB: 26/05/2014; V - a renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VI - data do início do pagamento: 

30 dias.”

No mais, mantenho incólume a sentença em comento, e determino o seu 

integral cumprimento.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33219 Nr: 531-74.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é a presente para corrigir, de ofício, o erro material 

citado e fazer constar como data do início do benefício previdenciário, A 

DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, 15/10/2014, conforme se 

extrai do documento de fls. 64. INTIMEM-SE as partes.Preclusa esta 

decisão, INTIME-SE a parte exequente para apresentação de novo cálculo, 

em conformidade com a decisão retro. Ato contínuo, INTIME-SE a 

A u t a r q u i a  I m p u g n a n t e  p a r a  m a n i f e s t a ç ã o . P u b l i q u e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 21 de dezembro 

de 2017.Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34553 Nr: 1437-64.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. Gaspareto da Paixão & Cia Ltda., Ronivon 

Bedoni, Lucia Helena Gregório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Primeiramente, CUMPRA-SE a decisão de fls. 100 dos autos. DETERMINO a 

retificação dos registros de distribuição do presente feito para o fim de 

retirar do polo passivo a empresa M. J. Gaspareto da Paixão & Cia LTDA, 

uma vez que esta não guarda relação com o presente feito, 

providenciando-se, na sequência, o cadastramento da empresa R. Beboni 

& Cia LTDA – EPP, no polo passivo da lide.

Após, RELEGO a análise do pedido de solicitação das cópias das 

declarações de renda e bens dos executados para momento posterior a 

consulta no sistema RenaJud.

No mais, DEFIRO o pedido formulado às fls. 103/104 dos autos para o fim 
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de DETERMINAR que seja efetivada busca no sistema RenaJud, a fim 

localização bens móveis existentes em nome da empresa R. Beboni & Cia 

LTDA – EPP, inscrita no CNPJ n.º 07.228.563/0001-80, bem como no nome 

de Ronivon Bedoni, inscrito no CPF n.º 627.944.001-00 e, no caso de ser 

localizado algum veículo registrado em nome dos executados, proceda-se 

à constrição dos mesmos junto ao DETRAN.

Na sequência, INTIME-SE a parte exequente, através de seus advogados 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste em sendo positiva a 

diligência junto aos RenaJud, requerendo o que entender pertinente, sendo 

negativa, se manifeste acerca do inteiro teor da certidão do meirinho de 

fls. 53 dos autos.

Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação.

INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35080 Nr: 163-31.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

44), bem como a decisão de fls. 48 que homologou os cálculos trazidos na 

petição inicial de fls. 01/06 dos autos, ainda, as determinações constantes 

do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do 

Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, 

do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de 

liquidação do débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36219 Nr: 675-14.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMGdS, UGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:0

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EZEQUIAS FURTADO, Filiação: Terezinha 

Gomes Furtado e Davi José Furtado, natural de Conselheiro Pena-MG, 

casado(a), pecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 661,01 (Seiscentos e sessenta e 

um reais e um centavo), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento judicial, 

bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos 

moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Corrente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36530 Nr: 786-95.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANGELO FALCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INDEFIRO o pedido formulado pelo requerente às fls. 91/92 dos autos, uma 

vez que depósito em conta corrente da Secretaria de valores referentes a 

custas processuais é vedado pela CNGCJ/TJMT.

De outro lado, considerando os fatos narradas na petição de fls. 91/92 

dos autos, DETERMINO a intimação da parte autora, através de seus 

advogados, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetive o 

pagamento das custas processuais, devendo acessar para tanto o link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

preenchendo os campos solicitados e informando ao final o valor a ser 

recolhido, a fim de dar prosseguimento ao feito, sob pena de indeferimento 

da petição inicial.

Efetivado o pagamento ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38735 Nr: 100-69.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza Almeida Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

RETIFIQUE-SE no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, havendo requerimento expresso do credor, em caso de 

impugnação parcial, que a parte não questionada pela executada, seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma do art. 

535, §4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38784 Nr: 124-97.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que com a implementação da Lei 13.105/2015 (Novo Código 

de Processo Civil) a Fazenda Pública deverá ser intimada para, querendo, 

no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, 

nos termos do art. 353, do CPC, RECEBO a manifestação de fls. 21/31 dos 

autos, como impugnação à execução.

Dessa forma, como não houve objeção por parte do exequente quanto 

aos argumentos lançados na petição de fls. 21/31 e, ainda, acerca dos 

cálculos elaborados às fls. 32/34 dos autos, estando os mesmo de acordo 

com os ditames legais, HOMOLOGO-OS para que surtam os devidos 

efeitos legais.

No mais, considerando a edição do Provimento n.º 11/2017 que dispõe 

sobre o processamento e o pagamento das requisições de pequeno no 

valor, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos 

documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do oficio requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1°, do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de dezembro de 2017.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41617 Nr: 1310-58.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonice B da Silva Sobreira, Wagner Soares 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEONICE B DA SILVA SOBREIRA, Cpf: 

01744083150, natural de Acorizal-MT, solteiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido WAGNER SOARES DA COSTA, Cpf: 17267188249, 

Filiação: Walter Soares da Costa e Waldivina Viana da Costa, data de 

nascimento: 05/11/1963, brasileiro(a), natural de Coronel Fabriciano-MG, 

casado(a), autônomo. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR a citação dos executados para para pagar em 03 

(três) dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, 

opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir do dia útil seguinte ao fim do prazo para pagamento 

[art. 914 e art. 915 c/c art. 231, inciso IV, todos do CPC]

Resumo da Inicial: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA CÍVEL 

DA COMARCA DE JAURU-MT. A Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissãode Associados do Noroeste de Mato Grosso – SICREDI 

NOROESTE-MT, instituição financeira cooperativa, inscrita no Cnpj: 

33.022.690/0001-39, com sede na cidade de Araputanga-MT, sito à Rua 

Castelo Branco, 194, neste ato representada por seu Diretor de 

Operações Luciano Pereira dos Santos, brasileiro, casado, cooperavitário, 

portador da Cédula de Identidade sob nº 0.752.564-8 SSP/MT e CPF: 

496.207.031- 20, conforme da Ata de Assembleia e do Estatuto Social , 

(docs. j.), através de seu procurador eadvogado Dr. Ronaldo Nogueira 

Machado, brasileiro, casado, inscrito na OAB/MT sob nº 5.311-b, com 

escritório profissional no endereço descrito no rodapé, onde recebe as 

intimações de estilo, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, 

propor Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente por 

Título Executivo Extrajudicial em face de Cleonice B da Silva Sobreira, 

brasileira, viúva, pecuarista, inscrita no CPF: 017.440.831-50, residente e 

domiciliada na Fazenda Juçara, comunidade Palmital, município de 

Figueirópolis D´Oeste-MT, CEP: 78290-000 e seu avalista Wagner Soares 

da Costa, brasileiro, divorciado,pecuarista, inscrito no CPF sob nº 

172.671.882-49, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais nº 162, 

cidade de Figueirópolis D´Oeste-MT, CEP: 78290-000, com fulcro no artigo 

824 e seguintes do Código de Processo Civil, pelas razões de fato e de 

direito a seguir expostas: A exequente é credora da executada da quantia 

de R$69.263,30 (Sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e 

trinta centavos), conforme demonstrativo de cálculo do saldo devedor, 

doc. j., que integra o título executivo adiante discriminado. A dívida é 

representada pela Cédula de Crédito Bancário número B50330558-6, 

emitida nos termos da Lei 10.931/2004, juntada aos autos, que representa 

o empréstimo efetuado pelo executado, junto ao exequente. Conforme 

consta no demonstrativo de cálculo a correção monetária adotada pelo 

exequente segue o INPC e os juros são de 1% ao mês, consoante índices 

utilizados legalmente. Do Vencimento do Título O empréstimo foi feito para 

pagamento em parcela única, com vencimento em 28/04/2016, entretanto a 

inadimplência ocorreu desde a respectiva data, conforme demonstrativo 

de cálculo de saldo devedor juntado. Apesar das tentativas amigáveis 

para receber o crédito, a executada não manifestou nenhum interesse em 

quitar sua obrigação, não restando outra alternativa, senão buscar a tutela 

jurisdicional. Do Direito O direito do exequente de ingressar com a 

presente ação se encontra perfeitamente consubstanciado no Artigo 824 

e seguintes do Código de Processo Civil, que trata da legítimatio ad 

causam originária do credor para propor a referida ação. Da Indicação do 

bem para penhora ( art. 829 § 2º CPC). Indica para penhora o seguinte 

bem imóvel: Assim, Indica para penhora o seguinte bem imóvel de 

propriedade do devedor, ou seja, Imóvel rural denominado Sítio São 

Mateus, com área total de 89,4581 hás, sob, localizada no município de 

Figueirópolis D´Oeste-MT, registrada no Cartório de 1º Ofício de Jauru-MT., 

(conforme matrícula juntada). Do Pedido Ante todo exposto, requer a 

Vossa Excelência: a-) – A citação da executada para no prazo de 03 

(três) dias, pagar a quantia de R$69.263,30 (Sessenta e nove mil, 

duzentos e sessenta e três reais e trinta centavos), mais juros legais e 

correção monetária até a data do efetivo pagamento. b-) – Não sendo 

pago o débito exequendo, indica para penhora o imóvel dado em garantia e 

segurança das obrigações contratuais, em hipoteca cedular de PRIMEIRO 

grau sem concorrência de terceiros, ou seja, Imóvelrural denominado Sítio 

São Mateus, com área total de 89,4581 hás, sob matrícula 911, localizada 

no município de Figueirópolis D´Oeste-MT, registrada no Cartório de 1º 

Ofício de Jauru-MT., (conforme matrícula juntada). c-) – A autorização, 

desde já, para a realização da citação e penhora fora do horário normal, 

bem como aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 212, §§ 

1º e 2º, do CPC. d-) – A condenação da executada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, na ordem de 20% sobre o 

valor da causa. e-) – O patrono que a presente subscreve declara a 

autenticidade das cópias reprográficas inclusas a inicial Protesta por 

todas as provas admitidas em direito. Dá-se à causa o valor de 

R$69.263,30 (Sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e 

trinta centavos). Nestes Termos, Pede Deferimento. Figueirópolis 

D´OesteMT, 14 de outubro de 2016.Ronaldo Nogueira Machado Adv. 

Oab/mt 5311-b

Despacho/Decisão: Vistos Chamo o feito à ordem e torno sem efeito o 

despacho proferido à fl. 61, vez que os presentes autos versam sobre 

execução de título extrajudicial e, nesse caso, o executado será citado 

para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 829, do 

CPC.Diante dessas ocorrências, passo à analise do feito, proferindo novo 

despacho. Pois bem, considerando o teor da certidão de fl. 53, DEFIRO o 

pedido formulado à fl.65, nos termos do art. 256, II c/c 257, I, do CPC. 

Destaco que, nos termos do § 3º, do art. 256, do CPC, foram procedidas 

buscas no sistema de informação Infojud, no entanto, os endereços 

encontrados não diferem dos já informados nos autos. Diante do exposto, 

DETERMINO a expedição do edital para a citação dos executados Wagner 

Soares da Costa e Cleonice Benedito da Silva Sobreira, com prazo de 30 

(trinta) dias, para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 

829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir do dia útil seguinte ao fim 

do prazo para pagamento [art. 914 e art. 915 c/c art. 231, inciso IV, todos 

do CPC].Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora do 

bem indicado na inicial, descrevendo-o pormenorizadamente e 

avaliando-o, fazendo constar o valor da avaliação no termo ou auto de 

penhora, bem como intimando a respeito dos atos processuais praticados 

os executados [art. 154, inciso V e art. 829, § 1.º, ambos do 

CPC].INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, bem como 
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providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, nos termos dos artigos 842, 844 e 845, do CPC.Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade [art. 827, § 1º do CPC].Decorrido o prazo sem manifestação, 

voltem os autos conclusos para nomeação de curador especial, nos 

termos da Súmula 196 do STJ, e do art. 72, inciso II, do CPC. Por fim, 

esclareço que os embargos de terceiros devem ser distribuídos por 

dependência e autuados em autos apartados aos da ação principal, por 

possuir rito próprio, nos termos do art. 676, do Código de Processo Civil. 

Assim, determino à Secretaria que DESENTRANHE A PETIÇÃO e seus 

respectivos documentos (fls. 64/100), para a devida autuação como 

embargos de terceiros. Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 15 

de agosto de 2017.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago Silvestre Perrut, 

digitei.

Jauru, 28 de dezembro de 2017

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41628 Nr: 1321-87.2016.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Em homenagem ao princípio de melhor interesse da criança e ainda 

acolhendo requerimento do Presentante do Ministério Público, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 12 de março de 2018, às 

14h30min., primeira data disponível na pauta.Postergo a análise do pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à realização 

da audiência a de conciliação.CITE-SE e INTIME-SE a parte Ré, para 

comparecerem à audiência de conciliação. Ficam as partes cientes de que 

o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes deverão estar acompanhadas de seus advogados e 

caso não possuam condições, serão nomeados Advogados Dativos em 

seu favor. Decorrido o prazo para contestação e devidamente certificado, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

a este Juízo manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção).INTIME-SE a parte autora, através de seu 

advogado, via DJE para que, fique ciente e compareça à solenidade 

designada.Dê-se ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41820 Nr: 1430-04.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. L. DA SILVA & CIA LTDA ME, HEMERSON 

LAERCIO DA SILVA, RAFFARDY WENDEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Sinair Alves de Brito, Gestora Judiciário Substituta, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 19 de dezembro de 2017.

Sinair Alves de Brito

Gestora Judiciário Substituta

Autorizada pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45344 Nr: 1660-12.2017.811.0047

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto São Cristóvão LTDA, Joaquim Raimundo 

Neto, MANOEL ANDRADE BARROS, JOSÉ VALDECI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhido mediante Guia de Pagamento, emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 27 de dezembro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1750 Nr: 21-81.2002.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djanira Mirtes de Araujo, Tânia Lúcia Alves de Araujo, 

Claudia Valéria Alves de Araujo, Gilvane Alves de Araujo, Samara Jane 

Campos Anacleto Alves de Araujo, Flávio Alves de Araujo, Sônia Erly 

Muniz Alves de Araujo, José Alves de Araujo Neto, Claudia de Souza 

Resende Araujo, Francisco Carlos de Araujo, Antenor Falci, Edson 

Campaneli de Oliveira, José Menezes Albarez, Lucineide de Souza e Silva 

Albarez, Luiz Viana da Silva, Luiz Alves de Araujo, Antonio Marlon Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Menezes Albarez, Antenor Falci, Edson 

Campaneli de Oliveira, Francisco Botelho dos Santos, Miguel Ferreira de 

Lima, Geralda Gonçalves de Lima, Milton Resende, Zelina Botelho de 

Souza Resente, Jose Menezes de Albarez, Francisco Alves de Araujo, 

Luicineide de Souza, Silva Albanez, Romulo Wagner Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da cota ministerial de fls. 241/242 dos autos, 

DETERMINO o sobrestamento do presente feito até o julgamento do 

processo n.º 1663-98.2016.811.0047 – Cód. 42270, bem como que seja 
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providenciado o apensamento dos feitos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6336 Nr: 1317-36.2005.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Em que pese a falta de intimação da parte autora do levantamento do 

alvará, tem-se que o advogado constituído com poderes específicos para 

receber e dar quitação prestou contas às fls. 224, trazendo aos autos 

documento (recibo) devidamente assinado pelo autor, o qual declarou que 

recebeu os valores referentes ao alvará judicial disponibilizado nos autos.

Vale destacar, que a boa fé é presumida, dependendo de prova tão 

somente a má-fé, por corolário, presume-se que os valores levantados 

pelo douto causídico tenham sido repassados ao autor.

Assim, não havendo qualquer pendencia judicial a ser apreciada pelo juízo 

– vez que foi proferida sentença declarando a extinção do feito em razão 

do pagamento - determino seu ARQUIVAMENTO, com as baixas e 

comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8952 Nr: 1061-59.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NOROESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Lopes da Silva, Voney Pereira da Silva, 

Fernanda Martinez Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT-6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida 

e, por conseguinte, EXTINGO o processo sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos.Eventuais custas 

processuais serão suportadas pelo exequente/requerente, a teor do art. 

90, caput, do CPC. Deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a 

inexistência de defesa técnica nos autos.Certificado o trânsito em julgado, 

proceda-se a baixa e o ARQUIVAMENTO dos autos, com as respectivas 

anotações, averbações e comunicações de estilo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Jauru/MT, 26 de dezembro de 2017.Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11956 Nr: 258-71.2009.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navarro Rodrigues & Cia, Alvaro Navarro 

Rodrigues, Gianne Seawright Rowe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pelo CONSELHO 

REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de NAVARRO RODRIGUES & CIA LTDA, ambos devidamente 

qualificados na exordial.

A parte Exequente pugnou pelo redirecionamento da execução para incluir 

os sócios administradores ALVARO NAVARRO RODRIGUES e GIANNE 

SEAWRIGHT ROWE no polo passivo da demanda, ante a presunção de 

dissolução irregular da empresa devedora.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A certidão emitida por Oficial de Justiça, atestando que a empresa 

executada não mais funciona no endereço constante dos assentamentos 

da Fazenda Pública é indício de dissolução irregular da sociedade, apto a 

ensejar o redirecionamento da execução para os sócios da empresa, nos 

termos da Súmula 435, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, impende trazer à colação jurisprudência perfilhada pelo 

TJMT, salientando, inclusive, que não há que se perquirir culpa ou dolo dos 

sócios-gerentes, nem mesmo a existência de atos de gestão, com 

excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO 

CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ARGUIÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA 

SOCIEDADE – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – REJEITADA – 

IMPENHORABILIADE DE BEM DE FAMÍLIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – 

LEGALIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PROVIDO. É parte legítima para figurar no polo passivo da 

execução fiscal os sócios-gerentes, independentemente de estar 

caracterizada sua culpa ou dolo, se ocorrer a dissolução irregular da 

empresa, sem deixar bens para garantir os débitos. Frente à dissolução 

irregular da pessoa jurídica, não há necessidade de se perquirir sobre a 

existência, ou não, de atos de gestão, com excesso de poder ou infração 

de lei, contrato social ou estatutos (CTN, art. 134, VII).” (...) (Ap 

73361/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017).

Com efeito, observa-se que a empresa executada foi dissolvida 

irregularmente, na exata medida em que pôs fim às atividades 

empresariais no domicílio fiscal, desaparecendo sem deixar nova direção, 

deixando de providenciar a comunicação às repartições públicas, 

consoante certificado pelo sr. Oficial de Justiça às fls. 188.

 Cabível, portanto o redirecionamento da demanda executiva contra os 

administradores da sociedade, porquanto se verificou a dissolução 

irregular da empresa.

Nesse sentido, reforçando os argumentos suso mencionados, trago à 

baila, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE 

DO SÓCIO-GERENTE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAO DE ORIGEM QUE DIANTE 

DO CONTESTO FÁTICO DOS AUTOS CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DE 

DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. SÚMULA 435 DO STJ. 

INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Na esteira da 

jurisprudência do STJ, “é firme a orientação no sentido de que a 

dissolução irregular da empresa sem deixar bens para garantir os débitos, 

ao contrário do simples inadimplemento do tributo, enseja o 

redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, 

independentemente de restar caracterizada a existência de culpa ou dolo 

por parte desses” (STJ, AgRg no AREsp 743.185/RS, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16/09/2015). III. Nos termos da 

Súmula 435 do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que 

deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos 

competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o 

sócio-gerente”. IV (....) (AgInt no AREsp 948.560, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, Segunda Turma, DJe de 17/18/2017).

É a situação delineada nos autos.

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de redirecionamento da execução 

fiscal em detrimento do sócio administrador da empresa executada e, para 

tanto DETERMINO:

a) A INCLUSÃO, pelo Cartório Distribuidor tanto no Sistema Apolo quanto 

na capa dos autos, dos sócios-administradores ALVARO NAVARRO 

RODRIGUES e GIANNE SEAWRIGHT ROWE, no polo passivo da lide, na 

condição de codevedores e representantes legais da empresa, nos 

termos do art. 135, inciso III, do CTN;

b) A CITAÇÃO, por carta postal com aviso de recebimento, dos 

codevedores ALVARO NAVARRO RODRIGUES, inscrito no CPF sob o nº 
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328.002.311-49 e GIANNE SEAWRIGHT ROWE, inscrita no CPF sob o nº 

442.011.501-78, fazendo consignar os endereço constantes das fls. 98 e 

188, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuem o pagamento da 

dívida para que em 05 (cinco) dias pague a dívida com juros, multa de 

mora e demais encargos constantes na Certidão de Dívida Ativa em anexo 

ou, ainda, garanta a execução.

Se não for paga a dívida, nem garantida a execução, desde já, determino 

seja penhorados bens suficientes para garantia do débito, ressalvados os 

bens legalmente impenhoráveis.

Não encontrado bem para garantia, deverá o Oficial de Justiça adotar a 

providência constante no art. 831 e seguintes do CPC, devendo a 

serventia intimar a Fazenda Pública para indicar, em 10 (dez) dias, bens 

passíveis de constrição.

Em caso de inexistência de domicílio ou o executado dele se ocultar, 

proceda-se o arresto, com a respectiva intimação.

Em caso de penhora ou arresto, registre-se nos termos do inciso IV, do 

art. 7º, da LEF.

 Com a garantia, poderá o executado opor embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias, observado o disposto no art. 16, da LEF.

Para pronto pagamento, desde já, fixo os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do débito devidamente atualizado.

Por derradeiro, depreende-se que a citação levada à efeito às fls. 98 foi 

direcionada à empresa e não aos sócios-administradores. Sendo assim, 

enquanto não se perfectibilizar a triangularização processual em face dos 

sócios-administradores nos termos da presente decisão, inviável a 

consulta nos sistema BACENJUD nos temos em que requerido pelo 

exequente. Porquanto, INDEFIRO-O.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13809 Nr: 819-61.2010.811.0047

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Epaminondas da Costa Alecrim, 

Elzira de Oliveira Alecrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo dos Santos Neto 

- OAB:3.910

 Vistos.

Considerando que compulsando os autos nota-se que não houve pedido 

de destituição do perito nomeado, conforme consta na decisão de fls. 289 

dos autos, torno sem efeito à citada decisão.

No mais, considerando que o perito nomeado por este juízo instado a se 

manifestar acerca da possibilidade de redução dos honorários apresentou 

nova proposta às fls. 279/282 dos autos, DETERMINO a intimação da parte 

requerente, através de seus advogados, via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca da nova proposta de honorários 

formulada pelo perito.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30162 Nr: 1469-74.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido de HABILITAÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO 

formulado por petição e documentos de fls. 259/277 da presente Ação de 

Aposentadoria por Idade, movida por Conceição Alves dos Santos 

(falecida), em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Assim, 

nos termos da legislação acima referida, ante a inexistência de 

dependentes do segurado os valores devem ser repassados aos 

sucessores conforme menciona a lei civil, no termos do art. 1845, do 

CC.Desta forma, com fulcro no art. 112, da Lei n.º 8.213/91 c/c art. 1845, 

do CC, DECLARO HABILITADOS nos presentes autos os herdeiros 

necessários AILTON ROSA DOS SANTOS, AMILTON ROSA DOS 

SANTOS, TEREZINHA ALVES DOS SANTOS, GERALDO ROSA DOS 

SANTOS e JOSÉ ROSA DOS SANTOS, em substituição a falecida 

Conceição Alves dos Santos.REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor para que proceda as anotações de praxe.No mais, 

AGUARDE-SE o desfecho dos embargos à execução em 

apenso.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 27 de 

dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30274 Nr: 78-50.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Wilson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão à p. 130, INTIME-SE o meirinho 

responsável pelo cumprimento das diligências no presente feito para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova a devolução do mandado que se 

encontra em seu poder devidamente cumprido ou justifique os motivos do 

descumprimento, sob pena de instauração de procedimento administrativo 

para apurar eventual desídia funcional.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 21 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30313 Nr: 126-09.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Daniel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA RITA DE QUEIROZ 

MAMEDES - OAB:MT 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:4243

 Vistos

Antes de apreciar o pedido formulado às fls. 543, ABRA-SE vista ao 

Ministério Público, para que se manifeste acerca dos documentos juntados 

no presente feito, requerendo o que de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30720 Nr: 550-51.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magdieldo dos Santos Silva, Luiz Henrique 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 Vistos

Diante da insistência da defesa na oitiva da testemunha TARCÍSIO 

FRANÇA, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

abril de 2018, às 15h00.

INTIME-SE a testemunha no endereço declinado pela parte às fls. 256, 

advertindo-a, de que em caso de não comparecimento, estando 
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devidamente intimada, poderá responder por crime de desobediência.

INTIMEM-SE o réu e seu defensor.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30824 Nr: 664-87.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Cassimiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), via Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, para que fique ciente do recurso interposto 

pela parte adversa, bem como para que, caso julgue pertinente, ofereça 

contrarrazões.

Jauru, 26 de dezembro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31185 Nr: 1055-42.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos dos Santos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Satiro dos Santos, Adelio Fialho Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 Vistos

Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de sentença apresentada pelo 

executado ADÉLIO FIALHO GARCIA em desfavor de ROBERTO CARLOS 

DOS SANTOS, já qualificados nos autos.

Em suma, o impugnante alega excesso de execução, afirmando que os 

juros e correção monetária deverão incidir a partir do trânsito em julgado 

da sentença condenatória, o que não foi respeitado pela exequente.

Apresentou planilha de cálculos às fls. 141, aduzindo que o valor correto 

do débito é de R$ 24.225,65 (vinte e quatro mil e duzentos e vinte e cinco 

reais e sessenta e cinco centavos), e não a quantia de R$ 28.920,83 

(vinte e oito mil e novecentos e vinte reais e oitenta e três centavos), 

conforme apresentado pelo exequente.

 Pleiteia o recebimento da impugnação, para que seja declarado o excesso 

nos cálculos, excluindo-o da execução.

 Com a impugnação, vieram os documentos de fls. 141, dos autos.

Devidamente intimada, a parte impugnada manifestou-se às fls. 151/154, 

no entanto, não refutou os argumentos do impugnante, e sua 

manifestação foi rejeitada nos termos da decisão de fls. 155.

Certificou-se o decurso de prazo para que o executado NELSON SATIRO 

DOS SANTOS apresentasse sua defesa (fls. 156).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Primeiramente, regularize-se o cadastro do advogado RAINÉRIO 

ESPÍNDOLA no sistema Apolo, vez que representa os interesses da parte 

autora conforme instrumento de procuração de fls. 13, e não dos 

requeridos conforme consta nas publicações do DJe (fls. 146).

Denota-se que o ponto controvertido na presente impugnação cinge-se à 

data da incidência dos juros e correção monetária, sendo incontroverso o 

valor de R$ 24.225,65 (vinte e quatro mil e duzentos e vinte e cinco reais e 

sessenta e cinco centavos).

 Urge esclarecer, que a ação de conhecimento versou indenização por 

danos materiais e morais, em decorrência de acidente de trânsito, 

porquanto, evidente que versa sobre responsabilidade extracontratual.

A sentença proferida às fls. 104/112, condenou os executados 

solidariamente ao pagamento de R$ 1.875,75 (um mil e oitocentos e 

setenta e seis reais e setenta e cinco centavos) a titulo de indenização 

pelos danos emergentes e à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a 

titulo compensação pelos danos morais sofridos.

É cediço que os consectários legais são aplicados diversamente ao dano 

material e do dano moral.

 Na condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade 

extracontratual, a verba indenizatória deverá ser acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, desde a data do ARBITRAMENTO - sentença - 

(Súmula 362/STJ), e JUROS de de mora de 1% ao mês a partir do EVENTO 

DANOSO (Súmula 54/STJ).

Em relação aos DANOS MATERIAIS, serão acrescidos juros de moras de 

1% ao mês, e CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo INPC, ambos a partir da data 

do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, em razão de se tratar de 

reparação extracontratual.

 Analisando detidamente as planilhas de cálculos das partes (fls. 114 e 

141), depreende-se que acresceram os consectários legais de forma 

distinta daquela que deve incidir legalmente.

Assim, DETERMINO a REMESSA dos autos à Contadoria Judicial, para 

feitura dos cálculos, com a devida atualização do débito, atentando-se 

para os critérios adotados na presente decisão, ou seja, juros moratórios 

a partir do evento danoso (SÚMULA 54 DO STJ) e correção monetária pelo 

índice INPC a partir do arbitramento (SÚMULA 362 do STJ), em relação ao 

dano moral e correção monetária e juros de mora a partir da data do 

evento danoso em relação ao dano material.

Juntado o demonstrativo de cálculos aos autos, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CERTIFIQUE-SE e VOLVAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32651 Nr: 1531-46.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873, Nelceli Cristina Rodrigues Alves de 

Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 Vistos.

Defiro os pedidos formulados pelo Ministério Público às fls. 169. 

Considerando o erro material noticiado pelo Parquet, retifico a denúncia 

para fazer constar a data da ocorrência dos fatos como sendo 10 de 

dezembro de 2013.

HOMOLOGO a desistência da oitiva da vítima ANDRÉIA ALICE WAGNER, 

na forma requerida pelo Ministério Público e ACOLHO o pedido de juntada 

de documentos de fls. 170.

Dando prosseguimento à instrução processual, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 2018, às 15h15nim, 

oportunidade em que se procederá ao interrogatório do denunciado.

 INTIMEM-SE o réu e sua Defensora.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33496 Nr: 767-26.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON CORREIA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente às fls. 55 dos autos, 

para tanto DETERMINO que seja efetivada a reunião/apensamento do 

presente feito a Execução Fiscal registrada sob o n.º 

1492-20.2011.811.0047 – Cód. 30184, devendo a execução prosseguir 

naqueles autos, nos termos do art. 28, da Lei n.º 6.830/80.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33737 Nr: 985-54.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

42), que a parte exequente às fls. 53/54 requereu o prosseguimento do 

feito juntando o memorial de atualização do débito, tendo novamente a 

parte executada intimada deixado decorrer o prazo sem manifestação (fls. 

68), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição e documentos de fls. 53/55 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhados dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33901 Nr: 1090-31.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdM, MAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, consubstanciada na denúncia de p. 96/101, para:- com 

fundamento no artigo 61, do Código de Processo Penal, combinado com os 

artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, ambos do Código Penal, pronunciar a 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITVA ESTATAL e, como consequência, 

DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCOS AUGUSTO DE MELO, 

pela conduta tipificada no artigo 147, do Código Penal; - com supedâneo 

no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o 

denunciado MÁRCIO AURÉLIO DE MELO da imputação do crime previsto no 

art. 129, caput, do Código Penal; - CONDENAR o denunciado MARCOS 

AUGUSTO DE MELO como incurso nas penas dos delitos capitulados nos 

artigos 129, caput, e 329, caput, ambos do Código Penal, em concurso 

material, na forma do art. 69, do mesmo Codex; e - CONDENAR o 

denunciado MÁRCIO AURÉLIO DE MELO como incurso nas penas do delito 

tipificado no art. 329, caput, do Código Penal. DISPOSIÇÕES 

COMUNS:INTIMEM-SE pessoalmente da sentença os réus, o Ministério 

Público, nos termos do art. 370, § 4º, e 392, incisos I a V, do Código de 

Processo Penal.Condeno os réus ao pagamento das custas, taxas, 

emolumentos e despesas processuais – CPP, art. 804 -, uma vez que 

eventual pedido de isenção/suspensão/inexigibilidade será analisado na 

fase de execução pelo juiz competente, ficando obrigado a pagá-las, 

desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Após o trânsito em julgado, VOLVAM-ME os autos conclusos para análise 

de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na forma 

retroativa.Publique-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, Às providências.Jauru/MT, 

16 de janeiro de 2018.Angela Maria Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34185 Nr: 1266-10.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

53), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/06 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34187 Nr: 1267-92.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

52), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/06 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.
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INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34742 Nr: 3-06.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

48), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/06 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34743 Nr: 4-88.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

43), bem como a decisão de fls. 47 que homologou os cálculos trazidos na 

petição inicial de fls. 01/06 dos autos, ainda, as determinações constantes 

do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do 

Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, 

do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de 

liquidação do débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35375 Nr: 295-88.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado, o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

52), bem como a decisão de fls. 54 que homologou os cálculos trazidos na 

petição inicial de fls. 01/06 dos autos, ainda, as determinações constantes 

do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do 

Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, 

do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de 

liquidação do débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35376 Nr: 296-73.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

44), que a parte exequente às fls. 41/42 requereu o prosseguimento do 

feito juntando o memorial de atualização do débito, sendo novamente a 

parte executada intimada, havendo decurso do prazo sem manifestação 

(fls. 51), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição e documentos de fls. 41/43 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35377 Nr: 297-58.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado, o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

48), bem como a decisão de fls. 56 que homologou os cálculos trazidos na 

petição inicial de fls. 01/06 dos autos, ainda, as determinações constantes 
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do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do 

Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, 

do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de 

liquidação do débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35431 Nr: 328-78.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado, o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

47), bem como a decisão de fls. 49 que homologou os cálculos trazidos na 

petição inicial de fls. 01/06 dos autos, ainda, as determinações constantes 

do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do 

Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, 

do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de 

liquidação do débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35628 Nr: 430-03.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

44), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/07 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1°, do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35787 Nr: 490-73.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36338 Nr: 714-11.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Vicente Ambrósio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Henrique dos 

Santos Silva - OAB:14.696-0, Leôncio Pinheiro da Silva Neto - 

OAB:14377/O

 Vistos

Considerando que da leitura do v. acórdão de fls. 157/170 dos autos, 

extrai-se que o eventual montante resultante da conversão de Cruzeiro 

Real para URV deverá ser apurado em fase de liquidação, por 

arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento), INDEFIRO o pedido formulado às fls. 185 dos 

autos, uma vez que até a presente data os valores devidos não foram 

apurados.

No mais, INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36440 Nr: 1595-66.2007.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Hérica Alves Vitalino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orlando Ferreira Nunes - 

OAB:OAB/GO 33405

 Diante do exposto, e com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO a 

ré JULIANA HÉRICA ALVES VITANO da imputação deduzida na exordial 

acusatória.Sem custas, pois, o pagamento das custas processuais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 854 de 1095



constitui-se efeito da condenação, em sendo a sentença absolutória, 

desaparece a obrigação.Por se tratar de sentença absolutória/extintiva da 

punibilidade, desnecessária a intimação da acusada, bastando a intimação 

de seu defensor, nos termos do art. 980, § 7º e 1.387, da 

CNGC.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Cumpridas todas as providências retro, REMETAM os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.Jauru/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36706 Nr: 847-53.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação informando que não se opõe ao valor 

apresentado na inicial (fls. 37), HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pela parte exequente na petição inicial de fls. 01/07 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36774 Nr: 870-96.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36775 Nr: 871-81.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1°, do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36776 Nr: 872-66.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação pugnando pelo regular andamento do feito (fls. 

33), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/07 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36777 Nr: 873-51.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação informando que não se opõe ao valor 

apresentado na inicial (fls. 28), HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pela parte exequente na petição inicial de fls. 01/07 dos autos.
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No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36778 Nr: 874-36.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

42), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/07 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1°, do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36779 Nr: 875-21.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

40), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/07 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37119 Nr: 976-58.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação pugnando pelo regular andamento do feito (fls. 

49), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/09 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37125 Nr: 979-13.2015.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Mateus de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO - 

OAB:19348/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

inicial dos presentes embargos, com a resolução de seu mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO o embargante ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código 

de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do 

art. 98, § 3º do mesmo Diploma.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE 

e REMETA-SE cópia da presente sentença e da certidão de trânsito em 

julgado aos autos em apenso, desapensando-se e encaminhando-se o 

presente feito ao ARQUIVO com as comunicações e baixas 

necessárias.Cumpridas as providências retro, ou seja, certificado o 

trânsito em julgado e aportado cópia da presente sentença nos autos da 

execução fiscal em apenso (código 3433), por celeridade e economia 

processual, desde já, DETERMINO, a INTIMAÇÃO do exequente naqueles 

autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sob os rumos da 

execução, apresentando bens passiveis de penhora, sob pena de 

suspensão. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 08 de 

janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37340 Nr: 1027-69.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS MUNIZ DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

para condenar JEREMIAS MUNIZ DE BRITO, brasileiro, casado, vaqueiro, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 1404021-2 SSP/MT, nascido aos 

16/11/1961, natural de Mantena/MG, filho de Maria Rosa de Jesus e José 

Muniz de Brito, residente e domiciliado na Faz. Analice, Zona Rural, 

comunidade 28, de Jauru/MT, como incurso no tipo previsto no artigo 147, 

do Código Penal, c/c art. 5º, inciso I, da Lei 11.304/06. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 10 de janeiro de 2018.Angela Maria 

Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37455 Nr: 1071-88.2015.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio de Almeida Teixeira 

- OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 Vistos.

 INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do pedido de HABILITAÇÃO DE 

HERDEIROS formulado às fls. 35/36 (art. 690, CPC).

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37549 Nr: 1105-63.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não houve objeção por parte do executado acerca dos 

cálculos acostados pelo exequente às fls. 01/05 dos autos (fls. 25), 

HOMOLOGO-OS para que surtam seus jurídicos efeitos.

No mais, considerando a edição do Provimento n.º 11/2017 que dispõe 

sobre o processamento e o pagamento das requisições de pequeno no 

valor, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos 

documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1°, do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37665 Nr: 1149-82.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão acusatória, para 

absolver MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA, brasileiro, casado, portador 

do RG 954.289 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 59395273100, nascido 

aos 25/04/1974, natural de Jauru/MT, filho de Nadir Lourdes da Silva, da 

imputação que lhe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal. Após o cumprimento de todas as 

determinações constantes da presente sentença, devidamente certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de praxe.Fixo os 

honorários da defensora dativa nomeada à p. 40, em 06 (seis) URH, em 

razão do trabalho realizado pela ilustre advogada Drª Claudia Graciela 

Correa Bento, devendo a secretaria expedir a certidão, no importe de 06 

(seis) URH, isso, após o trânsito em julgado da presente sentença.Sem 

custas.Dê-se ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 02 de janeiro de 2018.Angela Maria 

Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38731 Nr: 98-02.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALI GARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE CASTRILON LEIA ROLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6.072-B

 Vistos.

Primeiramente, CERTIFIQUE-SE a tempestividade da reconvenção de fls. 

42/63 dos autos.

Após, uma vez tempestiva a reconvenção, DETERMINO a intimação da 

parte reconvinte, através de seus advogados para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial para o fim de atribuir valor à 

reconvenção, bem como providenciar o pagamento das custas e taxas 

devidas, sob pena de indeferimento da petição, nos termos do parágrafo 

único do art. 321, c/c art. 319, inciso V, art. 291 e 292, todos do CPC.

 Cumprido o comando inserto no parágrafo anterior, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para que realize as anotações 

devidas, nos termos do § 6°, do art. 1.028, da CNGCJ/TJMT.

Na sequência, INTIME-SE da parte reconvinda, através de seus 

advogados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta, 

nos termos do art. 343, § 1°, do CPC.

Não sendo tempestiva a reconvenção ou não efetivada a emenda da 

petição inicial no prazo mencionado, fato que deverá ser certificado nos 

autos, PROMOVAM-ME a conclusão dos autos para deliberação.

INTIMEM-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38783 Nr: 123-15.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não houve objeção por parte do executado acerca dos 

cálculos acostados pelo exequente às fls. 01/05 dos autos (fls. 19), 

HOMOLOGO-OS para que surtam seus jurídicos efeitos.

No mais, considerando a edição do Provimento n.º 11/2017 que dispõe 

sobre o processamento e o pagamento das requisições de pequeno no 

valor, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos 

documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 
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011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1°, do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39242 Nr: 264-34.2016.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Maria de Souza Silva, Klinger da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cassiano de Moura, Alzira Maria Cândida 

de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:OAB/MT 

15440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do Aviso de Recebimento acostado aos autos, o 

qual retornou dos Correios com a seguintes informação: “Mudou-se”.

Jauru, 3 de janeiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41086 Nr: 970-17.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado, o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação pugnando pelo regular andamento do feito (fls. 

23), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/10 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41148 Nr: 1008-29.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Alves de Almeida, MARIA DE LOURDES 

DELBEM ALMEIDA, FRANKLIN DELBEM ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Por prudência, antes de analisar o requerimento formulado pela parte 

autora às fls. 71 dos autos, em cumprimento ao art. 256, § 3°, do CPC, 

DETERMINO que sejam efetivadas diligências nos sistemas Infojud e 

Renajud com a finalidade de se obter informações acerca da localização 

da parte requerida.

Havendo informação de endereço diverso, DETERMINO que a Secretaria 

providencie o integral cumprimento da decisão de fls. 49 dos autos, 

efetivando a citação dos requeridos no novo endereço informado.

Não havendo informação acerca da localização dos requeridos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para análise do pedido de fls. 71 dos 

autos.

INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41358 Nr: 1135-64.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação pugnando pelo regular andamento do feito (fls. 

12), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/04 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41441 Nr: 1188-45.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação pugnando pelo regular andamento do feito (fls. 

17), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/04 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 
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11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41446 Nr: 1193-67.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação pugnando pelo regular andamento do feito (fls. 

13), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/04 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41462 Nr: 1205-81.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41468 Nr: 1207-51.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação pugnando pelo regular andamento do feito (fls. 

14), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/04 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41469 Nr: 1208-36.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação pugnando pelo regular andamento do feito (fls. 

15), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/04 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41471 Nr: 1209-21.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 
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ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado, o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação pugnando pelo regular andamento do feito (fls. 

13), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/04 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41472 Nr: 1210-06.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado, o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação pugnando pelo regular andamento do feito (fls. 

12), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/04 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41474 Nr: 1213-58.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Primeiramente, DETERMINO que a Secretaria certifique nos autos o 

decurso do prazo para manifestação (impugnação/embargos) da parte 

executada, em caso positivo, desde já, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela parte exequente na petição inicial de fls. 01/04 dos 

autos, devendo a Secretaria cumprir as determinações seguintes, em 

caso negativo, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41665 Nr: 1349-55.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação pugnando pelo regular andamento do feito (fls. 

11), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/04 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 1567-83.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42143 Nr: 1591-14.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação pugnando pelo regular andamento do feito (fls. 

11), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/04 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42163 Nr: 1602-43.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio Fernandes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação pugnando pelo regular andamento do feito (fls. 

13), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/04 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42546 Nr: 54-46.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELORE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. L. DA SILVA & CIA LTDA ME, HELCIO LINO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que acoste aos autos, além do 

comprovante de pagamento das diligências de Oficial de Justiça, a Guia 

utilizada para o pagamento, a fim de viabilizar a localização do numerário 

no sistema, que se faz apenas com o número da guia, sob pena de 

inviabilizar o repasse dos valores ao Oficial de Justiça.

Jauru, 27 de dezembro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44095 Nr: 962-06.2017.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE DOS SANTOS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ELIZIÁRIO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRLA THANDRA MARTINS - 

OAB:19699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte autora intimado, a fim de que se manifeste 

acerca do teor da certidão retro.

Jauru, 20 de dezembro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46031 Nr: 2044-72.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enilson Nicácio Meireles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania Cristina Filho, José Filho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhido mediante Guia de Pagamento, emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado expedido nos autos;
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2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 27 de dezembro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46038 Nr: 2045-57.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIELSON ELIEL DOS SANTOS, Jair Hotts 

Frez, Vera Lucia da Silva Frez, Jeremias Otoniel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhido mediante Guia de Pagamento, emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 3 de janeiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46107 Nr: 2091-46.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JHON MESSIAS DE LIMA, JOSE BRASIL 

BATISTA SOA, DALMA MESSIAS DE LIMA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhido mediante Guia de Pagamento, emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 27 de dezembro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46514 Nr: 2299-30.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIA AGROFLORESTAL LTDA ME, IVONISE 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista que a petição inicial foi instruída com cópia do título 

executivo extrajudicial e compovante de recolhimento das despesas de 

ingresso, CITE-SE as executadas para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC).Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor do 

débito, consignando que, em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º, 

CPC). Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos 

à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

previsto no artigo 914 e seguintes do CPC. Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês. (916, “caput”, CPC)Fica o executado advertido 

que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, 

poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor 

da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O exequente, por 

sua vez, deverá ter ciência de que, não localizado o executado, deverá, 

na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, 

§1º, do Código de Processo Civil.Determino que todas as publicações 

sejam realizadas em nome do procurador indicado na inicial 

Certifique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 27 de 

dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1061 Nr: 1-08.1998.811.0047

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Neres de Jesus, Pedro Carbo 

Garcia, José Carbo Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Intimar o(a) advogado(a) da parte exequente, para que fique ciente do 

desarquivamento dos autos, bem como para que diga o que entender 

pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por ser verdade, dou fé.

Jauru, 7 de abril de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 13298 Nr: 302-56.2010.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario de Assis Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), via Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, para que fique ciente do recurso interposto 

pela parte adversa, bem como para que, caso julgue pertinente, ofereça 

contrarrazões.

Jauru, 26 de dezembro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13739 Nr: 748-59.2010.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento/execução de sentença apresentado por Maria de 

Lourdes Amorim em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Regularmente intimado, o executado manifestou-se à p. 211vº, 

concordando com a planilha de cálculos apresentada pelo exequente.

 Destarte, considerando a concordância expressa da parte executada, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados às p. 206/208, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.

Advirto ao Gestor Judiciário, que a emissão dos ofícios requisitórios 

(precatórios e RPVs) deverá ser realizada por meio exclusivamente 

eletrônico, a teor da Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30143 Nr: 1448-98.2011.811.0047

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Epaminondas da Costa Alecrim, Elzira de 

Oliveira Alecrim, Espólio de Teofredo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:OAB/MT 

16.108, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605/aA, Rafaella Alt de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 15.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Protesto Judicial, ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S/A, em 

desfavor de EPAMINONDAS DA COSTA ALECRIM, ELZIRA DE OLIVEREIRA 

ALECRIM e TEOFREDO DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

O Autor busca a interrupção do prazo prescricional referente à 

interposição de ação de cobrança da Cédula Rural Pignoratícia.

Às fls. 52 foi determinada a notificação dos requeridos e, após quitadas 

as custas processuais e decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito horas), 

a entrega dos autos ao requerente.

O feito foi extinto sem resolução do mérito por não ter o requerente 

recolhido as diligências para cumprimento do mandado.

Provido o recurso interposto pelo requerente, os autos retornaram a este 

juízo, e com vistas, o requerente pugnou buscas de bens via sistema 

BACENJUD e RENAJUD, o que foi deferido às fls. 118/122, resultando no 

bloqueio de uma motocicleta (fls.122).

Em razão de ter não ter sido encontrado para intimação da penhora, 

procedeu-se com intimação editalícia (fls. 145/149), ao passo que a 

defensora nomeada aos revéis apresentou defesa por negativa geral (fls. 

156/158).

O requerente pugnou por nova consulta via sistema BACENJUD e 

RENAJUD, a fim de encontrar bens suficientes para saldar o débito.

É, em síntese, o relatório. Fundamento e Decido.

Cuida-se de Protesto Judicial, no qual o Autor objetiva, a princípio, a 

interrupção do prazo prescricional referente ao ajuizamento de ação de 

cobrança de cédula de crédito rural pignoratícia.

Inicialmente, impende destacar que o protesto judicial, assim como ocorre 

com a justificação e a interpelação, são procedimentos conservativos de 

direitos e preventivos de responsabilidades, conforme preceitua o art. 

867, do CPC/73 e art. 726, CPC/2015.

Tratam, em verdade, de jurisdição voluntária, nas quais o judiciário serve 

como meio de manifestação da intenção da parte interessada.

O protesto, particularmente, destina-se a expressar a vontade do 

requerente, que afirma possuir um direito ou manifestar a intenção de 

exercitá-lo. Não é apto, portanto, a ensejar pronunciamento judicial sobre 

direito ou pretensão, tampouco a obtenção da chancela pública sobre a 

validade ou pertinência da intenção manifestada.

Entretanto, a medida pleiteada nestes autos direciona-se a impedir a 

prescrição correlata à cobrança da cédula rural pignoratícia nº 

96/70036-X.

Para uma melhor deliberação sobre o fato, importa a transcrição do art. 

726, do Código de Processo Civil:

“Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a 

outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas 

participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu 

propósito. § 1º Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, 

mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao 

resguardo de direito. § 2º Aplica-se o disposto nesta Seção, no que 

couber, ao protesto judicial.

É de se inferir que o protesto, como dito alhures, não tem o condão de 

ampliar ou retirar direitos. Não se pode pretender uma apreciação de 

mérito ou nada mais do que uma comunicação formal àquele que se 

denota em descompasso com a conduta esperada.

Conforme narrado nos autos, o juízo determinou a notificação dos 

requeridos (fls. 52), no entanto, após o retorno dos autos da Instância 

Superior, o requerente induziu o juízo a erro, pois, conforme se infere da 

petição de fls. 116/117, o requerente informou que se tratava de “AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, e pugnou pelo deferimento 

dos atos expropriatórios, via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, 

incompatíveis com o procedimento adotado na inicial.

Diante disso, CHAMO o feito à ordem, para DECLARAR NULO os atos 

processuais praticados a partir do retorno dos autos a este juízo (fls. 

116/117).

Consequentemente, DETERMINO que seja providenciada, via sistema 

RENAJUD, a baixa da restrição sob a circulação do veículo apontado às 

fls. 122.

Por derradeiro, DETERMINO a intimação do requerente, via DJe, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste se ainda tem interesse no 
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prosseguimento do feito, e caso afirmativo, RECOLHA as despesas 

referente a diligência do meirinho, a fim de seja providenciado a 

NOTIFICAÇÃO dos requeridos, nos termos do despacho proferido às fls. 

52.

Efetuado o depósito das diligências, NOTIFIQUEM-SE. Caso contrário, 

VOLVAM-ME os autos conclusos para deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30200 Nr: 2-26.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomar Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729/MT

 Vistos

Analisando detidamente o feito, verifica-se que a Defensora constituída 

pelo pronunciado, apesar de devidamente intimada para se manifestar na 

fase do art. 422, do CPP, quedou-se inerte, consoante certificado às fls. 

493.

A fim de evitar alegação de cerceamento de defesa e nulidade futura, 

REITERE-SE a intimação da douta advogada constituída, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderá juntar 

documentos e requerer diligências, nos termos do art. 422, do CPP.

 Caso a Defensora permaneça inerte, INTIME-SE, pessoalmente o 

denunciado, para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, constitua 

novo defensor para patrocínio de sua defesa, sob pena de ser-lhe 

nomeado defensor dativo para exercer tal finalidade.

Decorrido o prazo sem manifestação, desde já, nomeio o Dr. RONALDO 

NOGUEIRA MACHADO, inscrito na OAB/MT nº 5311-B, para promoção de 

sua defesa, devendo ser previamente intimado do encargo, e caso o 

aceite, deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar na fase do art. 

422, do CPP.

 Intime-o do encargo, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30480 Nr: 299-33.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino de Assis Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor do peticionado às fls. 147/149 e a conjuntura dos 

fatos que envolvem o presente feito, antes de deliberar acerca dos 

valores depositados às fls. 144/145, ABRA-SE vista ao Ministério Público.

 Após, VOLTEM os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 20 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30740 Nr: 574-79.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejanira Ferreira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista a interposição de recurso de Apelação e a certidão de 

decurso de prazo para contrarrazões, a teor do § 3º, do art. 1.010, do 

Código de Processo Civil, REMETAM os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30841 Nr: 684-78.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Xisto do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 26 de dezembro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31571 Nr: 347-55.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Militão da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Execução de Sentença movida por Alexandre Militão da 

Rocha, em face do INSS, objetivando o recebimento do valor de R$ 

13.871,35 (treze mil e oitocentos e setenta e um reais e trinta e cinco 

centavos), conforme memorial de cálculo acostado às p. 126/127.

Os demais requisitos do artigo 534 do CPC foram devidamente cumpridos.

Em sendo assim, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de Cumprimento de Sentença contra 

Fazenda Pública.

Nos termos do artigo 535 do CPC, INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 21 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32342 Nr: 1208-41.2013.811.0047
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdMVdEdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdAC(dP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste nos autos, 

haja vista o teor da certidão retro.

Jauru, 26 de dezembro de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33566 Nr: 834-88.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmissora Matogrossense de Energia S/A, 

Mavi Engenharia e Construções LTDA, Global Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leôncio Pinheiro da Silva Neto 

- OAB:14377/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Augusto Moreira da 

Silva - OAB:6719/O, Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371/O

 Vistos.

Considerando o teor da petição de fls. 262/263 e documento que a instrui, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestação.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria acerca da juntada/protocolização em 

duplicidade dos documentos de fls. 282/300. Em caso positivo, proceda a 

devida exclusão com as cautelas de praxe.

 No mais, DEFIRO o pedido formulado às fls. 305/306 dos autos, para o fim 

de DETERMINAR a exclusão dos patronos Thalles De Souza Rodrigues 

OAB/MT nº. 9.874-B e João Henrique de Paula Alves Ferreira – OAB/MT nº 

11.354, devendo as publicações e intimações direcionadas a parte 

exequente serem remetidas doravante para a Procuradoria do Município 

de Jauru/MT.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33627 Nr: 884-17.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanuza Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO à 

EXECUÇÃO, para reconhecer excesso nos cálculos apresentados pela 

parte exequente e determinar a exclusão dos valores cobrados a título de 

benefício salário maternidade. Tendo em vista a sucumbência recíproca, 

condeno o Instituto Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Condeno, ainda, a parte impugnada ao pagamento de 50% das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva 

de que fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, 

§3º, do CPC.Dando prosseguimento ao feito, DETERMINO a remessa dos 

autos à Contadoria do Juízo para elaboração de cálculos nos moldes 

acima delineados. Após, INTIMEM-SE as partes para manifestação.Nada 

sendo requerido, transitada em julgado a presente, com observância ao 

disposto no artigo 535, §3º, do CPC, com base no artigo 100, caput, da 

Constituição Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça 

- CNJ, determino a expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Atente-se a Secretaria 

para o cumprimento da Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, a qual institui o sistema eletrônico de requisições de 

pagamento – e-PrecWeb como meio oficial e exclusivo para emissão de 

ofícios requisitórios (precatórios e RPVs) de quantia certa a que for 

condenada a Fazenda Pública. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se nova vista à parte 

impugnada. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 29 de 

dezembro de 2017.Angela Maria Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33736 Nr: 984-69.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a sentença proferida às fls. 48 dos autos julgou 

procedente a impugnação/embargos à execução apresentados pelo 

executado às fls. 25/28, tendo se operado o trânsito em julgado da 

referida sentença em 12/07/2016 (fls. 49), em tempo, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pelo executado.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33835 Nr: 1045-27.2014.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista que esta Magistrada encontrava-se em gozo de licença 

médica na data da audiência outrora agendada, o que inviabilizou a sua 

realização, REDESIGNO a solenidade para o dia 05 de março de 2018, às 

14h00.

INTIME-SE o advogado nomeado como curador especial dos revéis citados 

por edital (fls. 92), para que, em aceitando o encargo, apresente a defesa 

no prazo legal, bem como compareça à audiência aprazada.

INTIME-SE a parte autora por intermédio de seu advogado, via DJe, para 

comparecer na solenidade com suas testemunhas, independentemente de 

intimação, ante a manifestação de fls. 95.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 865 de 1095



Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35179 Nr: 1525-05.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosberg Junior Costa Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Vistos

Compulsando os autos, verifica-se que fase do art. 402 do Código de 

Processo Penal, o Ministério Público requereu diligências para 

aproveitamento da prova produzida nos autos originais de Cód. 33071.

Considerando que a Defesa apresentou razões às p. 344/347, e nada 

arguiu sobre o requerimento ministerial, restou precluso o seu direito.

Quando ao pleito ministerial, segundo o STF, a utilização de prova 

emprestada legalmente produzida em outro processo de natureza criminal 

não ofende os princípios constitucionais do processo – Inq 2774/MG, Rel. 

Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28/04/2011, DJe 

06/09/2011.

Desse modo, considerando que tais princípios constitucionais foram 

amplamente respeitados, DEFIRO o aproveitamento das provas produzido 

nos autos originais, qual seja de Cód. 33071, juntando-se a estes autos os 

áudios da oitiva da testemunha Carlos Éder de Lima e do interrogatório do 

corréu Walison de Souza Matos.

 Após, volvam-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, dia 17 de janeiro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35793 Nr: 493-28.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado, o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

37), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/06 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36023 Nr: 611-04.2015.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL NEGRÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 DECRETO a revelia dos confinantes, dos réus ausentes e eventuais 

interessados, já que devidamente citados (fls. 53) deixaram transcorrer in 

albis o prazo para oferecimento de resposta.

Nesta senda, NOMEIO como curador especial aos revéis citados por edital, 

na forma do art. 72, inciso II do Código de Processo Civil, a ilustre 

advogada, Dr. CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO, a qual deverá ser 

intimada, para que, em aceitando a nomeação, se manifeste nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, bem como compareça à audiência abaixo 

designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de março de 

2018, às 14h45, sendo que as partes deverão ser INTIMADAS, por 

intermédio de seus advogados, via Dje, para apresentarem o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do § 4º do art. 357 do 

CPC.

Deverá o advogado da parte se atentar para a previsão contida no art. 

455 do CPC, no tocante a sua incumbência de intimar as testemunhas, 

dispensando-se a intimação do juízo.

INTIMEM-SE. Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36607 Nr: 807-71.2015.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALALRES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JAURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENIR LUÍS DOMINGUES - 

OAB:80831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos Monitórios e 

DECLARO constituído o crédito da parte autora da Ação Monitória, nos 

termos do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 

3.088,33 (três mil e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), valor 

principal da obrigação, que deverá ser acrescido de juros de mora a partir 

da citação válida, na forma do artigo 1.º - F, da Lei n.º 9.494/97, instituído 

pela Lei n.º 11.960/09, e de correção monetária com incidência do índice 

IPCA, a contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido 

realizados.DEIXO de condenar a parte sucumbente ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, haja vista a incidência do que 

dispõe o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. No entanto, CONDENO ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I, do CPC. 

INTIMEM-SE a parte autora/embargada, através de seus advogados, via 

DJE, bem como a parte requerida/embargante, por mandado, para que, 

fiquem cientes do inteiro teor da presente sentença.Sentença não sujeita à 

remessa necessária, uma vez que o valor da condenação, corrigido, não 

superará o valor previsto no artigo 496, § 3º, inc. III do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 15 de janeiro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36643 Nr: 824-10.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado, o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

49), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/06 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36899 Nr: 905-56.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYDY ROBERTA BOTON - 

OAB:20209/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação sem apresentar objeção aos cálculos 

apresentados na petição inicial (fls. 28/29), a homologação contida na 

decisão de fls. 41 dos autos, ainda, as determinações constantes do 

Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do 

Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, 

do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de 

liquidação do débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36900 Nr: 906-41.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYDY ROBERTA BOTON - 

OAB:20209/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação pugnando pelo regular andamento do feito (fls. 

31), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/06 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37205 Nr: 993-94.2015.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873, Nelceli Cristina Rodrigues Alves de 

Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

deduzido na inicial dos presentes embargos, com a resolução de seu 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

.Cumpridas as providências retro, isto é, certificado o trânsito em julgado e 

juntada cópia desta sentença aos autos da execução em apenso, 

procedam à REMESSA à Contadoria Judicial, para que sejam elaborados 

os cálculos das parcelas atrasadas, devendo ser observadas as 

diretrizes fixadas neste decisum, ou seja, inclusão do abono anual 

proporcional, incidência de honorários advocatícios somente sobre as 

parcelas vencidas até a data da sentença (competência 04/2014) e juros 

e correção monetária nos termos da sentença proferida às fls. 14/15, do 

processo executivo.Aportando aos autos planilha de cálculos, INTIMEM-SE 

as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-as de que a inércia será interpretada como anuência tácita aos 

cálculos obtidos pelo contador judicial.Decorrido o prazo, VOLTEM-ME os 

autos conclusos para homologação e expedição dos ofícios requisitórios, 

ou apreciar eventuais impugnações das partes. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 03 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37253 Nr: 1003-41.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Vicente Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Jauru

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, extingo o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Não há reexame necessário.Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10 % sobre valor 

atualizado da causa. Consigno que tais verbas ficam com a exigibilidade 

suspensa, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. 

PUBLIQUE-SE. Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru, 08 

de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37445 Nr: 1064-96.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado o Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação (fls. 24/33) pugnando pela retificação dos 

cálculos apresentados na petição inicial, tendo os cálculos de fls. 34 por 

ele apresentados sido homologados na decisão de fls. 45 dos autos, 

ainda, as determinações constantes do Provimento n.º 11/2017-CM, 

DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos 

documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37461 Nr: 1073-58.2015.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldo Aufiero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial dos 

presentes embargos, com a resolução de seu mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência de erro material no CDA 

n. 471/03-A e a impossibilidade de sua substituição, mantendo-se a 

certidão da dívida ativa originária que aparelha a execução fiscal em 

apenso - autos nº 186-94.2003.811.0047, código 3225. CONDENO a parte 

embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º, incisos I 

a IV c/c § 8º, do mesmo dispositivo. Sem custas processuais, em face do 

determinado pela Lei Estadual n. 7.603/01, do Estado de Mato Grosso.Com 

o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e JUNTE-SE cópia da presente 

sentença e da certidão de trânsito em julgado aos autos em apenso, 

desapensando-se e procedendo-se ao ARQUIVAMENTO, com as 

comunicações e baixas necessárias.Deixo de remeter os autos para 

reexame necessário ao Egrégio Tribunal de Justiça, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3.º, inciso I, do Código de Processo Civil.Cumpridas as providências retro, 

ou seja, certificado o trânsito em julgado e aportado cópia da presente 

sentença nos autos da execução fiscal em apenso (código 3225), por 

celeridade e economia processual, desde já, DETERMINO, a INTIMAÇÃO da 

Fazenda Pública Estadual, via remessa dos autos, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar sobre a execução, apresentando planilha 

atualizada do débito remanescente (se houver), e requerer o que de 

direi to.Dispensado o registro na forma do Prov.  nº 

42/2008/CGJ/MT.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37611 Nr: 1137-68.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Ferreira Rodrigues, Maria Aparecida de Oliveira, 

Vanderléia Batista de Oliveira, ELCIO RODRIGUES BATISTA, Rosilene 

Batista Rodrigues, Valquíria Batista Rodrigues, ARB, LVRB, João Vitor 

Batista Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Vistos

Compulsando os autos, verifico que no afã de decidir e espancar 

quaisquer celeumas entravadas nos autos deste processo, por equivoco, 

determinou-se na decisão de fls. 107/108 dos autos a realização de 

exame pericial o que não se mostra viável no presente caso ante o 

falecimento da vítima, Sr. Antônio Rodrigues Batista de Oliveira.

Dessa forma, CHAMO O FEITO À ORDEM para o fim de tornar sem efeito a 

decisão de fls. 107/108 dos autos.

No mais, INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus advogados, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Consigno que a inércia será entendida como concordância 

com o julgamento antecipado da lide.

Indicadas as provas ou decorrido o prazo sem manifestação, fato que 

deverá ser certificado nos autos, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste, ante a existência de interesse de incapaz, 

nos termos do art. 178, inciso II, do CPC.

Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38599 Nr: 49-58.2016.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERSON SALUSTIANO DA SILVA, Cláudia Graciela 

Correa Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL TERRAS SUL 

DO BRASIL. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 

DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU ESTADO DE MATO GROSSO 

CLEBERSON SALUSTIANO DA SILVA, brasileiro, convivente em união 

estável, agente penitenciário, portador de RG nº 1420654-4 SSP/MT, com 

CPF nº 015.739.251-10, e sua companheira CLÁUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO, brasileira, convivente em união estável, advogada, portadora de 

RG nº 11651970-SSP/MT, com CPF nº 925.429.561-20, ambos residentes 

e domiciliados na Avenida Barão do Rio Branco, n°474, centro de 

Jauru/MT, vem, postulando em causa própria (art. 36 do Código de 

Processo Civil) e por meio de sua advogada abaixo assinado, devidamente 

constituida, nos termos do instrumento de procuração anexo a presente, 

com endereço profissional na ruaMarechal Deodoro, esquina com a Av. 

Pe. Nazareno Lanciotti, 2º Piso, Sala 01, Centro de Jauru-MT, 

respeitosamente oferecer:AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA Com 

fulcro no disposto nos artigos 1.238 e 1.243 do Código Civil c/c art. 941 do 

Código deProcesso Civil, contra COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL, atualmente em local incerto ou não sabido, com esteio 

nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expendidos: 1 - DOS FATOS 

Os Autores, por si e por seus antecessores, há mais de 15(quinze) anos, 

vem mantendo a posse de forma mansa, pacífica, contínua, sem oposição 

e com "animus domini", sobre uma área de terreno urbano situada no 

centro do município Jauru/MT. Os Autores adquiriram o referido imóvel 

objeto da ação, mediante instrumento particular de cessão de direitos, 

firmado em 25 de julho de 2013 com ANTONIO VALERIANO DIAS, 

brasileiro, casado, motorista, cédula de identidade RG nº 598.188 da 
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SSP/MT e do CPF/MF nº 538.004.941-91, casado com Neide Mansano Dias 

cédula de identidade RG nº 1145029-0 SSP/MT e do CPF/MF nº 

871.310.991-04, residentes e domiciliados na Rua Marechal Deodoro, nº 

512, centro, nesta cidade de Jauru/MT; VANDERLEI DE PAULA DIAS, 

brasileiro, solteiro, mecânico, cédula de identidade RG nº 679.956 da 

SSP/RO e do CPF/MF nº 62.317.212-68, WAGNER DE PAULA DIAS, 

brasileiro, solteiro, mecânico, cédula de identidade RG nº 900468 da 

SSP/MT e do CPF/MF nº 888.383.822-04; VANIA DE PAULA DIAS, 

brasileira, solteira, auxiliar administrativo, cédula de identidade RG nº 

783936 da SSP/MT e do CPF/MF nº 669.508.722-91, ambos residentes e 

domiciliados na Rua Monteiro Lobato, nº 3623, setor 6 em Ariquemes/RO; 

SONIA MARIA DA SILVA, brasileira, casada, do lar, cédula de identidade 

RG nº 294.982 da SSP/RO e do CPF/MF nº 349.615.342-34, casada com 

Pedro Barbosa Filho, cédula de identidade RG nº 600.448 SSP/MT e do 

CPF/MF nº 239.066.342-72, residentes e domiciliados na Av. 07 de 

Setembro, nº 2792, Centro, Chupinguaia/RO; JULIA DE SOUZA VIEIRA, 

brasileira, casada, cédula de identidade RG nº 246.2964 da SSP/MT e do 

CPF/MF nº 917.153.262-53, casada com Domiciliano Pedra Vieira, 

brasileiro, agricultor, cédula de identidade RG nº 204.518 SSP/RO e do 

CPF/MF nº 162.391.992-49, residentes edomiciliados na BR 412, Km 50, 

setor Chacareiro, Monte Negro/RO; ARVERINA DE SOUZA, brasileira, 

viúva, cédula de identidade RG nº 302.915 da SSP/RO e do CPF/MF nº 

565.008.902-72, residente e domiciliada na Rua Juscelino Kubitscheck de 

Oliveira, nº 1758, Vitória da União/RO; Av. 07 de Setembro, nº 2792, 

Centro, Chupinguaia/RO; JOAO SILVESTRE DIAS, brasileiro, agricultor, 

cédula de identidade RG nº 000143318 da SSP/RO e do CPF/MF nº 

758.085.792-87, casado com Maria Francisca De Barros Dias, brasileira, 

lavradora cédula de identidade RG nº 844.055 SSP/MT e do CPF/MF nº 

681.362.932-87, residentes e domiciliados na Linha 01, Km 8,5, Rumo Rio 

Escondido, Colorado D’ Oeste/RO; DIOLINA MARIANA DIAS, brasileira, 

solteira, autônoma, cédula de identidade RG nº 847.350 da SSP/MT e do 

CPF/MF nº 876.470.521-87, residente e domiciliada na Rua Tupi, nº 1489, 

Cidade Alta, Rondonopólis/MT;ADRIANO DOS REIS DIAS, brasileiro, 

casado, policial militar, cédula de identidade RG nº 000794.795 da SSP/RO 

e do CPF/MF nº 689.107.702-87, residente e domiciliado na Av. Ibirapuera, 

nº 3001, Green Ville, Vilhena/RO. Os antigos possuidores cedentes do 

imóvel aos autores, possuíam a posse do bem desde o ano de 2005, 

adquiriram o bem com a morte do anterior possuidor Sr. Avelino Holimpio 

Dias (avô e pai dos cedentes do imóvel aos autores da ação). Sr. Avelino 

Holimpio Dias, desde os meados anos 70 já erapossuidor de um imóvel que 

contínha uma área de 1.200m2 (mil e duzentos metros quadrados), nela 

edificou muro ao redor, construiu sua casa, plantou árvores frutíferas e 

de sombra e juntamente com sua esposa (também falecida) construiu seu 

lar. Exerceu efetivos atos de proprietário que perdurou por mais de 30 

anos sem que em nenhuma circunstância alguém tivesse embaraçado a 

sua posse ad usucapionem. Os sucessores do Sr. Avelino, ora cedentes 

do imóvel aos autores, mantiveram a posse daquela área a mais de 08 

(oito) anos, e sem êxito em vender o bem, dividiram-no em 02 lotes de 

600m2 (seiscentos metros quadrados) para que pudesse facilitar a venda. 

Um dos lotes denominado como Lote 03, da Quadra 131, localizado na Rua 

Francisco de Melo Palheta, no perimetro urbano de Jauru/MT, foi adquirido 

pelos autores e, é o objeto da presente ação.Portanto, precedente a 

ocupação dos autores, outros lhe antecederam a posse do imóvel, 

restando caracterizada a posse por acessiopossessionis, possibilitando a 

soma das posses, preenchendo o lapso temporal para aquisição da 

propriedade. Além do que, como é de conhecimento de todos que residem 

nesse município, Jauru padece do mal da irregularidade fundiária. É mister 

salientar que, a regularização fundiária é um instrumento de cidadania e de 

inclusão social, e a titulação do domínio dessas áreas, conferea seus 

moradores maior segurança quanto à sua permanência no local e garantia 

de prestação regular de serviços públicos. Ademais, representa, ainda, a 

oportunidade de uma maior apropriação de valor econômico, seja no caso 

de alienação do imóvel ocupado ou na obtenção de crédito, uma vez que, 

a propriedade pode ser utilizada como garantia real para contrair 

empréstimo para melhoria do próprio imóvel, em outras palavras, reforma e 

construção. Diante dos fatos acima narrados, e consciente da 

possibilidade da efetivação da titulação da propriedade através da Ação 

de Usucapião, recorre, à tutela judicial para ver seus direitos concedidos 

de forma correta e necessária, regularizando a área acima citada, 

garantindo assim a Justiça. 2 - DA RELAÇAO DO IMÓVEL USUCAPIENDO 

O bem imóvel alvo da presente ação de usucapião consta nos registros 

como titularidade da empresa requerida, a qual é proprietária da área 

remanescente do loteamento em que se encontra instalada a cidade de 

Jauru/MT, objeto da matrícula nº 1074, de 17/11/2006, desde RGI, tendo 

por Registro Anterior do Loteamento sob o nº 475-a de 16/10/1970, do 

livro 8, fls. 190/224 do Registro Geral de Imóveis do 1º Oficio da Comarca 

de Cáceres-MT. É o seguinte bem imóvel a ser usucapido: 2.1 - DO BEM 

IMÓVEL: Um lote de terras com área de 600 m2 (seiscentos metros 

quadrados), denominado como Lote 03, da quadra 131, localizado na Rua 

Francisco de Melo Palheta, no perímetro urbano da cidade de Jauru/MT. 

2.2 - DOS CONFINANTES E DO DETALHAMENTO Por conseguinte, aponta 

o detalhamento do terreno e a qualificação dos confinantes, sendo eles: 

NORTE – LADO ESQUERDO Medindo 40m2 (quarenta metros) com o lote n° 

1 e 2, pertecente à Igreja Evangélica Adventista do Sétimo Dia. LESTE - 

FRENTE: Medindo 15,00m2 (quinze metros) para a Rua Francisco de Melo 

Palheta SUL - LADO DIREITO: Medindo 40,00m2 (quarenta metros) com o 

lote nº 04, pertecente aos sucessores do de cujus Sr. Avelino Holimpio 

Dias; OESTE - FUNDOS Medindo 15m2 (quinze metros) com o lote n° 14, 

pertencente a Lauro Sandro Dias. 3 - DO DIREITO A usucapião se trata de 

modalidade originária de aquisição da propriedade e, no que se refere a 

espécie extraordinária, conforme enuncia o art. 1.238 do Código Civil, ela 

se dá, na hipótese de exercício ininterrupto e sem oposição da posse do 

imóvel por 15 (quinze) anos, independentemente de título e boa-fé. 3.1 – 

DA POSSE DOS CEDENTES DO IMÓVEL AOS AUTORES A sucessão 

considera - se aberta no instante mesmo ou no instante presumido da 

morte de alguém, fazendo nascer o direito hereditário e operando a 

substituição do falecido por seus sucessores a título universal nas 

relações jurídicas em que aquele figurava. Os cedentes do imóvel aos 

autores da ação, herdeiros legatários do Sr. Avelino Holimpio Dias, 

adquiriram o bem após a sua morte, pelo instituto da saisine. A 

transmissão do bem, ocorreu pela denominada successio possessions, 

onde a posse do de cujus incorpora-se na posse dos herdeiros e 

legatários com todos os seus caracteres de forma automática. Tal posse, 

se opera logo após o óbito do antigo titular dos bens deixados com a 

abertura da sucessão. Os efeitos práticos da saisine garante a aquisição 

imediata da herança pelos sucessores devidos, legítimos ou 

testamentários, lembrando que, no momento da transmissão da posse e da 

propriedade, o herdeiro recebe o patrimônio tal como se encontrava com 

do de cujus. Consoante o disposto no art. 1.206, do Código Civil de 2002. 

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor 

com os mesmos caracteres. Logo, se a posse era justa ou injusta, direta 

ou indireta, de boa-fé ou de má-fé, será transmitida aos herdeiros, 

conservando-se as qualidades que dispunha, vejamos: "Na transmissão 

da posse por ato causa mortis, denominada successio possessions, a 

posse o de cujus incorpora-se na posse dos herdeiros e legatários com 

todos os seus caracteres. Se tinha o defunto posse direta/indireta, posse 

justa/injusta, posse de boafé/má-fé, posse ad interdicta/ad usocapionem, 

as mesmas qualidades, os mesmo vícios ou limitações terão os herdeiros 

e legatários. Até mesmo a ignorância dos herdeiros legatários quanto a 

eventuais vícios não é levada em conta se o defunto os conhecia. (...) Há 

continuação da posse do antecessor, de modo que os herdeiros 

simplesmente ficam no lugar do defunto, como se fossem uma só pessoa. 

A posse se transmite como um todo, com os elementos subjetivo e objetivo 

que tinha o defunto". (Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro 

Cezar Peluso, 6ª Ed., 2012, p. 1.163). Todavia, a sua transmissão aos 

herdeiros independe de inventário para se concretizar, ocorrendo desde a 

abertura da sucessão, não necessitando a prática de qualquer outro ato, 

conforme dispõe o art. 1.784, do Código Civil. Art. 1.784. Aberta a 

sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários. Sobre o tema, destaca-se a lição de Caio Mário da Silva 

Pereira: [...] “Não é o fato de ser conhecido, ou de estar próximo que 

atribui ao herdeiro a posse e a propriedade dos bens. É a sucessão. Não 

há mister um ato do herdeiro. Não precisa requerer ao juiz o imita na 

posse. Esta lhe advém do fato mesmo do óbito e é reconhecida aos 

herdeiros que por direito devem suceder, tal como em o direito anterior se 

proclamava, adquirindo eles a posse civil com todos os efeitos da natural, 

e sem que seja necessário que esta se tome” (PEREIRA, Caio Mário da 

Silva. Instituições de direito civil: Direito das sucessões. 15ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004, vol. VI, pág. 19 a 22) Não diverge deste 

entendimento os Tribunais, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INVENTÁRIO - IMÓVEL INVENTARIADO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE 

PROPRIEDADE - TRANSMISSÃO - IMPOSSIBILIDADE - POSSE - 

TRANSMISSÃO COM A ABERTURA DA SUCESSÃO - RECURSO 

IMPROVIDO. -Não havendo título de propriedade do imóvel inventariado, 
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impossível homologar a sua transmissão aos herdeiros. -A transmissão da 

posse aos herdeiros ocorre com a abertura da sucessão e independe da 

prática de qualquer outro ato, sendo, assim, desnecessário o presente 

procedimento para que seja reconhecida. È o que dispõe o art. 1.784, do 

CC/02.(TJ-MG , Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 

25/03/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso). EMENTA: 

CIVIL. INVENTARIO. POSSE. TRANSMISSÃO. AUTOMÁTICA. RECURSO. 

NÃO PROVIDO. Amorte implica na automática transmissão da posse que 

era exercida pelo de cujus aos seus herdeiros e seus legatários, sendo 

dispensada a abertura de inventario para o reconhecimento dos direitos 

adv indos  daque la .  (TJMG,  Agravo  de  Ins t rumentoCv 

1.0145.08.493233-7/001, Des.(a) Manuel Saramago, J. 12/01/2012) (grifo 

nosso). EMENTA: SUCESSÃO HEREDITÁRIA POR RELAÇÃO 'CAUSA 

MORTIS'. DIREITO POSSESSÓRIO. ABERTURA DE PROCESSO DE 

INVENTÁRIO. DISPENSA. O artigo 1.784 do CC/2002 autoriza a 

transmissão imediata da herança, podendo os herdeiros, incontinenti e de 

per si, defender a posse dos bens da herança através das medidas 

protetivas, dispensando a abertura do processo de inventário. (TJMG, 

Apelação Cível Nº 1.0145.07.412497-8/001, Relator: Exmo. Sr. Des. 

Antônio Sérvulo, J. de 30/04/08) (grifo nosso). Assim, diante da 

inexistência de título de propriedade do imóvel, bem como do fato de que a 

sua posse restou transmitida aos herdeiros desde a abertura da 

sucessão, não há que se falarem inventário. 3.2 - DA SOMA DO TEMPO 

DE POSSES Meritíssimo Juiz, há de notarse, que não se exige tempo de 

posse exclusiva do requerente da usucapião, podendo o tempo exigido 

resultar da soma da posse atual com a de antecessores. Nesse sentido o 

disposto no artigo 1.243 no novo Código Civil, aduz que: “O possuidor 

pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, 

acrescentar à sua posse a de seu antecessor, contanto que ambas sejam 

contínuas e pacíficas”. Mister, para fins de contabilização conforme o 

artigo 1243 do Código Civil, o prazo exercido de posse a este, pode ser 

acrescido aquele período de posse pelos antecessores, desde que, 

contínuas e pacíficas. De modo cristalino, a ação verte de elementos de 

prova material, onde o antigo possuidor Sr. Avelino, já detinha a posse do 

imóvel no ano de 1992. Conforme ficha de lançamento e controle de 

arrecadação, emitido pelo setor de tributação da prefeitura municipal de 

Jauru/MT, anexado aos autos. No caso sub judice, consoante 

precedentemente exposto, somando as posses do Sr. Avelino Holimpio 

Dias com a de seus herdeiros mais a posse dos autores da ação, teremos 

um lapso temporal bem superior a 15 (quinze) anos, imprimindo a eles 

animus domini, sem qualquer interrupção de terceiros, fazendo jus, 

portanto, a declaração da aquisição da propriedade do imóvel 

usucapiendo. 4 - DOS PEDIDOS Face ao exposto, com fundamento no 

disposto nos artigos 1.238 e 1.243 do Código Civil c/c art. 941 do Código 

de Processo Civil, requer de Vossa Excelência, que se digne determinar 

as seguintes providências: a) a citação para que apresentem resposta, 

sob pena de revelia e confissão, nos termos do art. 285 e art. 319, ambos 

do Código de Processo Civil: a.1) da empresa requerida, em cujo nome se 

encontra registrado o imóvel usucapiendo; a.2) dos confinantes do imóvel 

usucapiendo: Lauro Sandro Dias, Antonio Valeriano Dias e a Igreja 

Evangélica Adventista do Sétimo Dia; a.3) por edital, dos réus incertos e 

eventuais interessados; b) a intimação, por via postal, dos representantes 

da Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Jauru, para que manifestem se desfrutam de interesse no processo, nos 

termos do art. 943 do Código deProcesso Civil; c) a intervenção do Ilustre 

representante ministerial, na forma do art.944 do Código de Processo Civil; 

d) a procedência da ação, para o fim de ser declarada a aquisição da 

propriedade dos bens imóveis usucapiendos, por parte dos requerentes, 

expedindo-se o respective mandado para transcrição da sentença 

prolatada no registro de imóveis, acompanhando de cópia da planta e 

memorial descritivo (art. 945 do Código de Processo Civil) Pretende provar 

o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente 

provas documentais e testemunhais, cujo o rol será apresentado 

oportunamente (art. 407 do Código de Processo Civil). Valor da causa: 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais) Estes são os termos em que se pede e 

aguarda deferimento. Jauru/MT, 12 de janeiro de 2016 (Assinado 

Eletronicamente) CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO 

ADVOGADA-OAB/MT nº 17873.

Despacho/Decisão: Vistos.CUMPRA-SE, integralmente, as determinações 

constantes da decisão de fls. 74 dos autos, especialmente no que se 

refere à citação por edital da parte requerida e dos réus incertos e 

eventuais interessados, a expedição da certidão vintenária, a intimação 

dos confinantes: Lauro Sandro Dias, Igreja Evangelica Adventista do 7º 

dia, Adriano Reis Dias e Sônia Maria da Silva, Arverina de Souza, Diolina 

Mariana Dias, através de seu procurador, o Sr. Antônio Valeriano Dias, a 

notificação das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e da União e, por 

fim, vistas ao Ministério Público.INTIME-SE a parte autora, via 

DJE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 29 de agosto de 

2017.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 19 de dezembro de 2017

Sinair Alves de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38782 Nr: 122-30.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que após ser devidamente citado, o Estado de Mato Grosso 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos/impugnação (fls. 

21), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/05 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de dezembro de 2017.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39203 Nr: 243-58.2016.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAINÉRIO ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: RAINÉRIO ESPÍNDOLA, brasileiro, casado, advogado, 

portador da cédula de identidade RG nº. 175.910 SSP/MS., e do CPF nº. 

074.733.111-15, residente e domiciliado na Avenida dos Andradas, n. 240, 

Bairro Centro, nesta cidade de Jauru/MT., por sua advogada e 

procuradora legalmente habilitado (doc. incluso), com escritório 
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profissional sito à Avenida Mauá, nº. 455, Centro, fone celular nº. (65) 

9942-5823, onde recebe intimações e notificações de estilo, vem, 

respeitosamente perante Vossa Excelência, nos termos do artigo 1.238 e 

Parágrafo Único, todos do Código Civil, c/c os artigos 941, 942 e 943, do 

Código de Processo Civil, propor “AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO” em desfavor da COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL, em liquidação, atualmente encontrando-se em lugar 

incerto e não sabido, para expor e a final requerer o seguinte: DOS 

FATOS: 1- O Requerente adquiriu em 02.08.2010, de Irineu do Carmo 

Batista a posse mansa e pacífica que se prolongam por mais de 

18(dezoito) anos, com todas as benfeitorias existentes sobre o lote 05 da 

Quadra n. 55, medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por 

quarenta metros ditos da frente aos fundos), com 600,00 m2; de Irineu do 

Carmo Batista em 02.08.2010, que adquiriu da Associação de Portadores 

de Fissuras Lábios Palatais – Asfija em 09.10.2009, que adquiriu de José 

Gonçalves Filho em 20.12.1995, que adquiriu de Mathias Oléa Aguillar em 

23.05.1995, conforme comprovam os documentos anexos. Figuram como 

proprietária das áreas remanescentes do loteamento onde se acha 

edificada a cidade de Jauru, a COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL 

DO BRASIL, em liquidação, devidamente transcrita na matrícula nº. 1074, 

de 17.11.2006, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de 

Jauru/MT., tendo por registro anterior do loteamento sob o nº. 475-A, de 

16.10.1970, do Livro 08, fls. 190/224, do Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Cáceres/MT. O Lote nº. 05, da Quadra nº. 55, medindo 

15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por quarenta metros ditos da 

frente aos fundos), com 600,00 m2, encontram-se situada na Rua Dom 

Pedro II, Bairro Centro, nesta cidade de Jauru/MT., está dentro dos 

seguintes limites e confrontações: LOTE N. 05, QUADRA N. 55 - MEDINDO 

15,00 x 40,00, COM 600,00 M2: NORTE: 40,00 metros com o Lote n. 04; 

LESTE: 15,00 metros para a Rua D. Pedro II; SUL: 40,00 metros com o Lote 

n. 06; e OESTE: 15,00 metros com o Lote n. 12. Para a comprovação dos 

fatos acima alegados, o Autor junta à inicial, os seguintes documentos: a)- 

Procuração; b)- Cópias do RG e do CPF/MF; c)- Planta dos imóvel urbano 

com o respectivo memorial descritivo; d)- Guia de recolhimento da ART do 

terreno; e)- Certidão de Propriedade; f)- Contratos de Compra e Venda; g)- 

Comprovante de recolhimento da Taxa Judiciária e Custas; e h)- 

Comprovante de depósito no valor de R$ 50,00(Cinquenta reais), para 

diligência do Oficial de Justiça; DO DIREITO: O Código Civil manteve as 

modalidades tradicionais da usucapião, ordinária e extraordinária, 

perfilhando as outras espécies de usucapião disciplinadas na Constituição 

Federal. Houve redução no tempo de posse necessário para a usucapião 

extraordinária, em que dispensado título e boa-fé, de vinte para quinze 

anos, podendo, ainda, ser de dez anos, caso o possuidor tenha 

estabelecido moradia no imóvel, ou realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo. O novo Código Civil (Lei nº. 10.406, de 10.01.2002), no art. 

1.238 e parágrafo único e art. 1.243, diz o seguinte: Art. 1.238. Aquele 

que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu 

um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e 

boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual 

servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Art. 

1.239.......... Art. 1.240.......... Art. 1.241.......... Art. 1.242.......... Os artigos 

941, 942 e 943 do Código de Processo Civil, dão o procedimento da ação 

de usucapião. REQUERIMENTOS: Pretendendo, pois, o Autor, legitimar 

essa situação de fato, para os fins consignados na Lei Civil, 

espeitosamente, vem requerer a Vossa Excelência se digne em 

determinar: a)- A citação via edital, com o prazo de 20(vinte) dias, da 

Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil, bem como de terceiros e 

interessados, para querendo oferecerem contestação, sob pena de 

revelia e confissão; b)- A citação por mandado dos confrontantes: 

Custódia Gonsalves de Souza, assina como representante da Associação 

de Portadores de Fissuras Lábios Palatais – ASFIJA, residente e 

domiciliada na Rua Pastor Benedito da Silva, n/s. nesta cidade; Irineu do 

Carmo Batista, residente e domiciliado no Sítio Fortuna, neste Município e 

Comarca de Jauru/MT., para se manifestarem querendo na causa, dentro 

do prazo de 20(vinte) dias; c)- A intimação via postal, dos representantes 

da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, conforme 

determina o artigo 943 do CPC, que diz o seguinte: “Art. 943. Serão 

intimados por via postal, para que manifestem interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios”. 1- da Fazenda Pública da União 

- Advocacia-Geral da União- Procuradoria da União no Estado de Mato 

Grosso, Avenida General Ramiro de Noronha Monteiro, 294 – Bairro Jardim 

Cuiabá - CEP 78050-930 – Cuiabá/MT. Tel. (65) 3644 - 1877; 2- do Estado - 

Procuradoria-Geral do Estado – Rua 06, s/nº. Edifício Marechal Rondon – 

Centro Político Administrativo – CEP 78050-970 – Cuiabá/MT.,Tel. (65) 

3613-5900, e 3- do Município - Prefeitura Municipal de Jauru - Rua do 

Comércio, nº. 480, Centro, Jauru/MT., para que manifestem interesse ou 

não na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; d)- A notificação do 

ilustre Representante do Ministério Público, para atuar em todos os atos do 

processo; Tudo para que, a final, seja por sentença deste r. Juízo, 

declarado o domínio do Autor sobre o imóvel urbano usucapiendo, 

prosseguindo-se, como de direito, com a transcrição da r. sentença no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, nos termos do artigo 945 do 

Código de Processo Civil; devendo o mandado ser instruído com a planta e 

respectivos memoriais descritivos, para complemento registrário. 

Protesta-se por provas de todo o gênero, especialmente pelo depoimento 

pessoal dos eventuais contestantes, impondo-lhes os ônus da 

sucumbência e rol de testemunhas que serão apresentadas em momento 

oportuno. Termos em que, com os inclusos documentos que a instrui, 

dandose à causa para os efeitos fiscais o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil 

reais). Nestes Termos, Pede Deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.CUMPRA-SE, integralmente, as determinações 

constantes da decisão de fls. 28 dos autos, especialmente, no que se 

refere à citação por edital dos réus incertos e eventuais interessados, a 

expedição da certidão vintenária, a intimação dos confinantes, a 

notificação das Fazendas Públicas Municipal e Estadual e, por fim, abra-se 

vista ao Ministério Público.INTIME-SE a parte autora, via DJE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 29 de agosto de 2017.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 15 de dezembro de 2017

Sinair Alves de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40126 Nr: 545-87.2016.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação movida pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso representando os interesses 

da adolescente CARLA ALEXANDRA VIANA RASPANTE, em face de 

MIRTIS VIANA, e o faço para conceder a guarda definitiva da menor 

CARLA ALEXANDRA VIANA RASPANTE em favor de sua genitora 

ADRIANA VIANA, nos termos do artigo 22 do ECA.Esta sentença servirá 

como Termo de Guarda. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente 

ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Dispensa-se o pagamento de custas, 

emolumentos e outros encargos, conforme artigo 141, §2º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.P.R.I.C. Após, arquivem-se com as cautelas de 

praxe.Jauru/MT, 18 de janeiro de 2017.Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42362 Nr: 1713-27.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Carla Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

INTIME-SE a advogada subscritora da petição de fls. 49/52, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual da parte 

autora, sob pena de inexistência do ato praticado e desentranhamento da 

manifestação e seus respectivos documentos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42602 Nr: 82-14.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. ALMEIDA & CIA LTDA ME, RODRIGO 

DELBEM ALMEIDA, MARIA DE LOURDES DELBEM ALMEIDA, Durval Alves 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Sinair Alves de Brito, Gestora Judiciário Substituta, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do Aviso de Recebimento acostado aos autos, o 

qual retornou dos Correios.

Jauru, 19 de dezembro de 2017.

Sinair Alves de Brito

Gestora Judiciário Substituta

Autorizada pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43456 Nr: 600-04.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Carbo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercino de Santana Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:OAB/MT 6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galileu Zampieri - 

OAB:OAB/MT 11574/O, Giuseppe Zampieri - OAB:OAB/MT 10603/O

 Vistos

Não havendo preliminares e inexistindo outras questões processuais 

pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, DECLARO o processo 

SANEADO.

Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que, por 

ora, reputo pertinente a produção da prova testemunhal e depoimento 

pessoal.

Designo audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 02 de abril 

de 2018, às 14h00.

INTIME-SE pessoalmente a parte requerida para prestar depoimento 

pessoal, constando no mandado que se presumirão confessados os fatos 

contra ela alegados, caso não compareça, ou comparecendo se recuse a 

depor (CPC, art. 385, § 1º).

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, apresentarem rol de 

testemunhas de acordo com art. 450 do CPC. CONSIGNE-SE que cabe aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). A inércia na 

realização da intimação das testemunhas pelo advogado da parte ou a 

ausência delas na audiência designada de forma injustificada importara em 

desistência de sua inquirição e preclusão da prova testemunhal (art. 455, 

§ 2º e 3º, do CPC).

Assevero que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, as partes tem o 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, contados do saneamento.

Defiro a prova emprestada, especificamente os documentos que serão 

colacionados nos autos que tramita perante a Justiça Federal em desfavor 

da União e DNIT (autos nº 1255-64.2015.4.01.3601).

Indefiro o pedido de aplicação da pena de confissão em desfavor do 

requerido, ante a ausência de certidão de tempestividade. Quanto a 

alegação de a defesa ter sido genérica, tal situação será apreciada no 

mérito na questão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44199 Nr: 1016-69.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANGARÁ ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Mateus, Josiane Silva Peres de 

Andrade, Marcio Barbosa de Andrade, Arles Dias Silva, Arles Dias Silva, 

Valquíria de Souza Silva Peres, Marcileia de Alcantrara e Silva, Solange 

Aparecida Perez Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:3947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária proposta por 

TANGARÁ ENERGIA S/A, neste ato representada por seus diretores 

ANTÔNIO FONSECA DOS SANTOS e EVALDO CESARI DE OLIVEIRA em 

face de NILSON MATEUS, JOSIANE SILVA PEREZ MATEUS, MARCIO 

BARBOSA DE ANDRADE, SOLANGE APARECIDA PEREZ ANDRADE, 

ARLES DIAS DA SILVA, MARCILEIA DE ALCANTARA e SILVA, WITTNHY 

PERES e VALQUIRIA SOUZA SILVA PERES, todos devidamente 

qualificados nos autos.RECEBO a petição inicial, ao passo que determino a 

remessa do feito ao Cartório Distribuidor, para que promova a 

RETIFICAÇÃO do polo passivo da demanda, para que sejam EXCLUÍDOS 

NILSON MATEUS, JOSIANE SILVA PEREZ MATEUS, MARCIO BARBOSA 

DE ANDRADE, SOLANGE APARECIDA PEREZ ANDRADE, ARLES DIAS DA 

SILVA, MARCILEIA DE ALCANTARA e SILVA, WITTNHY PERES e 

VALQUIRIA SOUZA SILVA PERES, os quais deverão serem citados na 

condição de confinantes, e INCLUSA a empresa COMPANHIA COMERCIAL 

DE TERRAS SUL DO BRASIL. INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os 

representantes da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem eventual interesse na causa, 

encaminhando a cada ente a cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram.Decorrido os prazos para contestação e manifestação das 

Fazendas Públicas, bem como eventual réplica, ABRA-SE vista dos autos 

ao Ministério Público.Apresentada a manifestação ministerial, VOLTEM os 

autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Jauru/MT, 27 de 

dezembro de 2017.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010075-76.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FERNANDES MATO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAÇA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010075-76.2016.8.11.0047 EXEQUENTE: JOSIMAR FERNANDES MATO 

EXECUTADO: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS Vistos. Analisando 

detidamente o feito, verifica-se que não foi oportunizado à parte 

executada o prazo para pagamento voluntário do débito exequendo, 

sendo assim, torno sem o auto de penhora de ID 10087046. Preclusa esta 

decisão, cumpra-se in totum os comandos exarados no ID n. 8018279, 

observando-se a sequência lógica. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jauru-MT, 20 de janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000060-36.2017.8.11.0047
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Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

S. B. G. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - 768.810.751-20 (CURADOR)

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - 853.497.631-72 

(PROCURADOR)

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000060-36.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: SÁVIO BLEITER GONZAGA 

SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE JAURU CURADOR: 

JOSE ROBERTO GOMES ALBÉFARO PROCURADOR: LEÔNCIO PINHEIRO 

DA SILVA NETO Vistos. INTIME-SE o Ministério Público, para impugnação à 

contestação apresentada nos autos, bem como conhecimento e 

manifestação sobre os demais documentos e certidões que instruem o 

feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 20 de janeiro de 

2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-18.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO RAPOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010150-18.2016.8.11.0047 REQUERENTE: RAIMUNDO DA SILVA 

REQUERIDO: SEBASTIÃO RAPOSO Vistos. DETERMINO à Secretaria que 

proceda a conversão do tipo do processo no sistema informatizado PJE, 

conforme dicção dos artigos 348 e 349, da CNGC. Ante o teor da certidão 

do ID 10357941, INTIME-SE a parte executada na pessoa de seu Ilustre 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumprir o acordo homologado por sentença no ID 

5508029, sob pena de multa diária pelo descumprimento, que fixo no valor 

R$ 50 (cinquenta) reais por dia de atraso, até o limite de R$ 3.000,00 (três 

mil) reais, nos termos do art. 52, V, da Lei 9.099/95. Transcorrido o prazo, 

intime-se a parte reclamante para requerer o que reputar devido, sob pena 

de extinção e arquivamento dos autos. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Jauru-MT, 20 de janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-93.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010102-93.2015.8.11.0047 REQUERENTE: EDSON MARTA DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICÃO S.A. 

Vistos. Tendo em vista o retorno dos autos da Turma Recursal, 

INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus procuradores, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem-se, requerendo o que de direito. 

Decorrido o prazo, e nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as baixas e comunicações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jauru-MT, 20 de janeiro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000094-11.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

D. G. V. (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000094-11.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE JAURU, DEIVID GUEDES VIEIRA Vistos. Ante o teor da 

certidão de ID n. 1107196, INTIME-SE o Ministério Público para se 

manifestar, requerendo o que de direito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru-MT, 20 de janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010088-80.2013.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVARES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010088-80.2013.8.11.0047 EXEQUENTE: LUIZ ALVARES CAMPOS 

EXECUTADO: ITAÚ UNIBANCO S/A Vistos. Tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, bem como a ausência de pagamento voluntário (ID 

n.º9015261 ), em consonância com a disposição do art. 835, inciso I, do 

CPC, que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora online, via sistema BACENJUD, bloqueando-se valores 

na conta do executado(a) ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrita no CNPJ n. 

60701.190/0001-04, até o limite de R$ 4.330,61 (quatro mil, trezentos e 

trinta reais e sessenta e um centavos), consoante planilha de cálculos 

acostada no id n. 9689811. Restando frutífero o bloqueio valores, o 

extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, 

conforme Enunciado n. 140, do FONAJE, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente. Após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º, do art. 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do § 3º do referido artigo – comprovando que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Se vier aos autos 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e FAÇAM-ME 

conclusos, caso contrário, CONVERTER-SE-Á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do art. 854, § 5º, do CPC, devendo a 

Secretaria expedir ofício, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

DESBLOQUEIE-SE a importância tendo em vista que, nos termos do art. 

836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, determino a INTIMAÇÃO da parte 
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exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação 

desta decisão, se manifestar sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010055-22.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PROBEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOVYLSON SOARES DE MOURA OAB - MT0016896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, bem como a 

ausência de pagamento voluntário (Id n. 9212844), em consonância com a 

disposição do art. 835, inciso I, do CPC, que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora online, via 

sistema BACENJUD, bloqueando-se valores na conta do executado(a) 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT, inscrita no CNPJ 

n. 33.022.690/0001-39, até o limite de R$ 62.423,11 (sessenta e dois mil, 

quatrocentos e vinte e tres reais e onze centavos), consoante planilha de 

cálculos acostada no id n. 9091552. Restando frutífero o bloqueio valores, 

o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de 

penhora, conforme Enunciado n. 140, do FONAJE, devendo a quantia 

indicada ser depositada judicialmente. Após, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora online, para os fins do § 2º, do art. 854 do CPC, que 

poderá se manifestar nos termos do § 3º do referido artigo – 

comprovando que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 

Se vier aos autos impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e FAÇAM-ME conclusos, caso contrário, converter-se-á a 

indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do art. 854, § 5º, do CPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício, via Malote Digital, ao Departamento de 

Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema 

Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele 

Departamento promova a devida vinculação da quantia aos presentes 

autos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, DESBLOQUEIE-SE a importância tendo em vista que, nos termos do 

art. 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação 

desta decisão, se manifestar sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. No 

tocante ao pedido de retenção de honorários contratuais (ID 9417042), 

deixo para apreciá-lo em momento oportuno. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Jauru-MT, 12 de janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010047-45.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010047-45.2015.8.11.0047 EXEQUENTE: MARCIO LUIZ RODRIGUES 

EXECUTADO: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Vistos. Tendo 

em vista o trânsito em julgado da sentença, bem como a ausência de 

pagamento voluntário (Evento n.º 7496222), em consonância com a 

disposição do art. 835, inciso I, do CPC, que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora online, via 

sistema BACENJUD, bloqueando-se valores na conta do executado(a) 

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n. 

08.712.460/0001-54, até o limite de R$ 23.263,23 (vinte e três mil, 

duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), consoante 

planilha de cálculos acostada no id n. 9099145. Restando frutífero o 

bloqueio valores, o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como 

termo de penhora, conforme Enunciado n. 140, do FONAJE, devendo a 

quantia indicada ser depositada judicialmente. Após, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º, do art. 854 do 

CPC, que poderá se manifestar nos termos do § 3º do referido artigo – 

comprovando que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 

Se vier aos autos impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e FAÇAM-ME conclusos, caso contrário, 

CONVERTER-SE-Á a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do 

art. 854, § 5º, do CPC, devendo a Secretaria expedir ofício, via Malote 

Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio 

de valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, 

para que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia 

aos presentes autos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, DESBLOQUEIE-SE a importância tendo em vista que, nos 

termos do art. 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação 

desta decisão, se manifestar sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010076-03.2012.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

N LOURENCO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RCM-CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010076-03.2012.8.11.0047 EXEQUENTE: N LOURENCO - ME 

EXECUTADO: RCM-CONSTRUCÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, bem como a 

ausência de pagamento voluntário (ID n.º 8163920), em consonância com 

a disposição do art. 835, inciso I, do CPC, que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora online, via 

sistema BACENJUD, bloqueando-se valores na conta do executado(a) 

RCM CONTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n. 

00.403.522/0001-34, até o limite de R$ 17.620,75 (dezessete mil, 

seiscentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), consoante planilha 

de cálculos acostada no id n. 10149959. Restando frutífero o bloqueio 

valores, o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo 

de penhora, conforme Enunciado n. 140, do FONAJE, devendo a quantia 

indicada ser depositada judicialmente. Após, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora online, para os fins do § 2º, do art. 854 do CPC, que 

poderá se manifestar nos termos do § 3º do referido artigo – 

comprovando que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 

Se vier aos autos impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e FAÇAM-ME conclusos, caso contrário, 

CONVERTER-SE-Á a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do 

art. 854, § 5º, do CPC, devendo a Secretaria expedir ofício, via Malote 

Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio 

de valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, 
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para que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia 

aos presentes autos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, DESBLOQUEIE-SE a importância tendo em vista que, nos 

termos do art. 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação 

desta decisão, se manifestar sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010135-20.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GARCIA CHIOZZI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010135-20.2014.8.11.0047 EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: SAMUEL GARCIA CHIOZZI 

Vistos. Cadastre o advogado subscritor da petição do ID n 11118090, 

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB-MT 13.245-A, no sistema, 

para que seja o destinatário de futuras publicações. Tendo em vista o 

trânsito em julgado da sentença, bem como a ausência de pagamento 

voluntário (ID n.º 8848855 e 10415366), em consonância com a disposição 

do art. 835, inciso I, do CPC, que indica primeiramente o dinheiro na ordem 

preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do 

crédito, DEFIRO o pedido de penhora online, via sistema BACENJUD, 

bloqueando-se valores na conta do executado(a) SAMUEL GARCIA 

CHIOZZI, inscrita no CPF n. 039.950.379-09, até o limite de R$ 15.471,17 

(quinze mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezessete centavos), 

consoante planilha de cálculos acostada no ID n. 9315040. Restando 

frutífero o bloqueio valores, o extrato da operação emitido pelo Bacenjud 

valerá como termo de penhora, conforme Enunciado n. 140, do FONAJE, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente. Após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º, do art. 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do § 3º do referido 

artigo – comprovando que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros. Se vier aos autos impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e FAÇAM-ME conclusos, caso contrário, 

CONVERTER-SE-Á a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do 

art. 854, § 5º, do CPC, devendo a Secretaria expedir ofício, via Malote 

Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio 

de valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, 

para que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia 

aos presentes autos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, DESBLOQUEIE-SE a importância tendo em vista que, nos 

termos do art. 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação 

desta decisão, se manifestar sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010066-51.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PROBEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOVYLSON SOARES DE MOURA OAB - MT0016896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010066-51.2015.8.11.0047 EXEQUENTE: JOSE CARLOS PROBEL 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, bem como a 

ausência de pagamento voluntário (id n.º 9213789), em consonância com 

a disposição do art. 835, inciso I, do CPC, que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora online, via 

sistema BACENJUD, bloqueando-se valores na conta do executado(a) 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT, inscrita no CNPJ 

n. 33.022.690/0001-04, até o limite de R$ 45.966,28 (quarenta e cinco mil, 

novecentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), consoante 

planilha de cálculos acostada no id n. 9092447. Restando frutífero o 

bloqueio valores, o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como 

termo de penhora, conforme Enunciado n. 140, do FONAJE, devendo a 

quantia indicada ser depositada judicialmente. Após, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º, do art. 854 do 

CPC, que poderá se manifestar nos termos do § 3º do referido artigo – 

comprovando que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 

Se vier aos autos impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e FAÇAM-ME conclusos, caso contrário, 

CONVERTER-SE-Á a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do 

art. 854, § 5º, do CPC, devendo a Secretaria expedir ofício, via Malote 

Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio 

de valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, 

para que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia 

aos presentes autos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, DESBLOQUEIE-SE a importância tendo em vista que, nos 

termos do art. 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação 

desta decisão, se manifestar sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. No 

que se refere ao pedido de retenção de honorários advocatícios 

contratuais, postergo sua análise para momento oportuno. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de dezembro de 2017. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010058-74.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE MONTE SINAI - ES 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010058-74.2015.8.11.0047 EXEQUENTE: ANTONIO MIGUEL DA SILVA 

EXECUTADO: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE MONTE 

SINAI - ES Vistos. INTIME-SE o exequente para se manifestar acerca da 

juntada de documentos aos autos, principalmente, quanto ao objeto da 

obrigação de fazer (ID 10664293), requerendo o que de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e o consequente arquivamento do 

feito. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru-MT, 20 de janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000105-40.2017.8.11.0047
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Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DE CARVALHO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PEREIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000105-40.2017.8.11.0047 REQUERENTE: IOLANDA DE CARVALHO 

SANTOS REQUERIDO: JOSÉ PEREIRA NETO Vistos. Considerando o teor 

do atestado médico acostado no ID n. 10901773, REDESIGNE-SE a 

audiência conciliatória para data oportuna, cumprindo as providências de 

praxe para realização do ato. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jauru-MT, 20 de janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010041-09.2013.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA ATALAIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARCIO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010041-09.2013.8.11.0047 EXEQUENTE: DROGARIA ATALAIA 

EXECUTADO: MANOEL MARCIO DE CAMPOS Vistos. Tendo em vista o teor 

da certidão do ID n. 10956742, à Secretaria para as providências 

necessárias ao deslinde do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jauru-MT, 20 de janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020003-85.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8020003-85.2015.8.11.0047 REQUERENTE: VALÉRIO SILVA CAMPOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos. O reclamante manifestou o 

desejo de recorrer da sentença proferida nos autos, sendo-lhe 

oportunizado prazo para constituir defensor ou comparecer em juízo para 

nomeação, o mesmo quedou-se inerte, consoante certidão de ID 

11075223. Sendo assim, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

sentença. Após, intime-se o reclamante, para no prazo de 05 (cinco) dias 

se manifestar acerca dos documentos juntados no ID 10466104, 

advertindo-o de que a inércia será interpretada concordância com o 

cumprimento da obrigação. DECORRIDO o prazo e nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e comunicações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru/MT, 20 de janeiro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-82.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ORNELA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010051-82.2015.8.11.0047 REQUERENTE: LUANA ORNELA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JAURU Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que houve o CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da obrigação 

estipulada em sentença/acordão, conforme comprovante de depósito 

juntado no id 10976574. Assim, INTIME-SE a parte reclamante para 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito. Em caso de 

concordância do reclamante com o valor depositado, e havendo pedido de 

levantamento, desde já, determino a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ em favor da 

parte autora, para levantamento dos valores depositados na conta judicial 

vinculada ao presente feito (id nº 10976574). Fica autorizado o 

levantamento por seu (a) procurador (a), DESDE QUE munido (a) de 

poderes especiais, ou pela própria parte, caso assim requerido. Na 

hipótese de expedição de alvará em nome do procurador(a), deverá a 

Secretaria expedir e encaminhar carta à parte autora, dando-lhe ciência 

do montante levantado, salvo se o valor se referir à verba sucumbencial. 

Tratando-se de honorários sucumbenciais, deverá ser expedido alvará 

exclusivamente em nome do advogado (a). Após a comprovação do 

levantamento dos valores e não havendo requerimentos outros, 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas e comunicações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 20 de janeiro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-18.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010053-18.2016.8.11.0047 REQUERENTE: JOÃO BENEDITO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista que o reclamado já se 

manifestou sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, noticiando que 

cumpriu voluntariamente os termos da condenação, INTIME-SE a parte 

reclamante, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre a petição do ID n. 11170184, requerendo o que 

de direito. Decorrido o prazo, nada sendo requerido ou havendo anuência 

com o cumprimento da obrigação noticiada, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as baixas e comunicações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jauru-MT, 20 de janeiro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-46.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOVYLSON SOARES DE MOURA OAB - MT0016896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010131-46.2015.8.11.0047 REQUERENTE: MONICA RODRIGUES COSTA 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MÚLTIPLO Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que houve o CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

obrigação estipulada em sentença/acordão, conforme comprovante de 

depósito juntado no id 11171919. Ademais, observa-se que a parte 
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exequente concordou expressamente com o valor depositado, e pugnou 

pelo levantamento da quantia depositada, conforme consta no id 

11329251. Assim, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte autora para que 

proceda ao levantamento dos valores depositados na conta judicial 

vinculada ao presente feito (id nº 11171919). Fica autorizado o 

levantamento por seu (a) procurador (a), DESDE QUE munido (a) de 

poderes especiais, ou pela própria parte, caso assim requerido. Na 

hipótese de expedição de alvará em nome do procurador(a), deverá a 

Secretaria EXPEDIR E ENCAMINHAR CARTA à parte autora, dando-lhe 

ciência do montante levantado, salvo se o valor se referir à verba 

sucumbencial. Tratando-se de honorários sucumbenciais, deverá ser 

expedido exclusivamente em nome do advogado (a). Oportunamente, e 

após a comprovação do levantamento, ARQUIVE-SE o feito com as baixas 

necessárias, inclusive na distribuição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 20 de janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-51.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010055-51.2017.8.11.0047 REQUERENTE: CLEITON DE BARROS 

REQUERIDO: ALEXSANDRO DE SOUZA PEREIRA Vistos. EXPEÇA-SE 

ofício ao Juízo da Comarca de Comodoro/MT, solicitando informações 

sobre o cumprimento da carta precatória de citação do reclamado 

Alexsandro de Souza Pereira. Com a juntada da deprecada, INTIME-SE o 

reclamante, pra requerer o que de direito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 20 de janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000184-19.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000184-19.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA 

NETO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO em que se pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em causas em que a parte 

exequente foi nomeada para patrocinar os interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, o presente feito se submete ao rito procedimental e às 

regras estatuídas pela Lei n.º 12.153/2009, não se enquadrando em 

nenhuma das hipóteses de exceção previstas no § 1°, do art. 2º da citada 

Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 12.153/2009 não traz regras 

específicas sobre a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, 

regrando somente a hipótese de cumprimento de sentença em seu artigo 

13, sendo, neste caso, imperiosa a aplicação subsidiária do Código de 

Processo Civil e da Lei nº. 9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 

12.153/2009. Ademais, conforme Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de 

Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a 

realização da audiência de conciliação, desde que seja fixado prazo de 30 

(trinta) dias para apresentar a defesa, seguindo-se o procedimento 

estabelecido no art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa 

forma, como já se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de 

honorários trata de título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), 

entendo que a Fazenda Pública deverá ser intimada na forma do art. 535, 

do Código de Processo Civil/2015, bem como que a parte exequente 

estará isenta do pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 54, 

‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante de tais fundamentos, ACOLHO o 

pedido inicial, para DETERMINAR que a presente ação tramite sob o rito 

procedimental estatuído pela Lei nº. 12.153/2009, com a consequente, 

INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução. Decorrido o prazo sem apresentação de impugnação, fato que 

deverá ser certificado, HOMOLOGO, desde já, os cálculos apresentados 

na inicial e, nos termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após, a elaboração 

dos cálculos, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento e, na sequência, REMETAM-SE os 

autos conclusos. Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação. 

Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a parte exequente 

deverá ser INTIMADA, via DJE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à presente 

execução, mediante termo de entrega que, deverá ser juntado aos autos, 

em analogia ao Enunciado n.º 126 do Fonaje. Não havendo a entrega do 

título, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM os autos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru-MT, 20 de 

janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000185-04.2017.8.11.0047
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000185-04.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPÍNDOLA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se 

de Ação de Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO em que se pretende o recebimento de 

créditos oriundos de honorários arbitrados em causas em que a parte 

exequente foi nomeada para patrocinar os interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, o presente feito se submete ao rito procedimental e às 

regras estatuídas pela Lei n.º 12.153/2009, não se enquadrando em 

nenhuma das hipóteses de exceção previstas no § 1°, do art. 2º da citada 

Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 12.153/2009 não traz regras 

específicas sobre a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, 

regrando somente a hipótese de cumprimento de sentença em seu artigo 

13, sendo, neste caso, imperiosa a aplicação subsidiária do Código de 

Processo Civil e da Lei nº. 9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 

12.153/2009. Ademais, conforme Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de 

Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a 

realização da audiência de conciliação, desde que seja fixado prazo de 30 

(trinta) dias para apresentar a defesa, seguindo-se o procedimento 

estabelecido no art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa 

forma, como já se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de 

honorários trata de título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ 
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ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), 

entendo que a Fazenda Pública deverá ser intimada na forma do art. 535, 

do Código de Processo Civil/2015, bem como que a parte exequente 

estará isenta do pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 54, 

‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante de tais fundamentos, ACOLHO o 

pedido inicial, para DETERMINAR que a presente ação tramite sob o rito 

procedimental estatuído pela Lei nº. 12.153/2009, com a consequente, 

INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução. Decorrido o prazo sem apresentação de impugnação, fato que 

deverá ser certificado, HOMOLOGO, desde já, os cálculos apresentados 

na inicial e, nos termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após, a elaboração 

dos cálculos, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento e, na sequência, REMETAM-SE os 

autos conclusos. Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação. 

Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a parte exequente 

deverá ser INTIMADA, via DJE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à presente 

execução, mediante termo de entrega que, deverá ser juntado aos autos, 

em analogia ao Enunciado n.º 126 do Fonaje. Não havendo a entrega do 

título, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM os autos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru-MT, 20 de 

janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000177-27.2017.8.11.0047
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Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000177-27.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Honorários advocatícios 

ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO em que se pretende o 

recebimento de créditos oriundos de honorários arbitrados em causas em 

que a parte exequente foi nomeada para patrocinar os interesses de 

pessoas hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, o presente feito se submete ao rito procedimental e às 

regras estatuídas pela Lei n.º 12.153/2009, não se enquadrando em 

nenhuma das hipóteses de exceção previstas no § 1°, do art. 2º da citada 

Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 12.153/2009 não traz regras 

específicas sobre a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, 

regrando somente a hipótese de cumprimento de sentença em seu artigo 

13, sendo, neste caso, imperiosa a aplicação subsidiária do Código de 

Processo Civil e da Lei nº. 9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 

12.153/2009. Ademais, conforme Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de 

Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a 

realização da audiência de conciliação, desde que seja fixado prazo de 30 

(trinta) dias para apresentar a defesa, seguindo-se o procedimento 

estabelecido no art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa 

forma, como já se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de 

honorários trata de título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), 

entendo que a Fazenda Pública deverá ser intimada na forma do art. 535, 

do Código de Processo Civil/2015, bem como que a parte exequente 

estará isenta do pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 54, 

‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante de tais fundamentos, ACOLHO o 

pedido inicial, para DETERMINAR que a presente ação tramite sob o rito 

procedimental estatuído pela Lei nº. 12.153/2009, com a consequente, 

INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução. Decorrido o prazo sem apresentação de impugnação, fato que 

deverá ser certificado, HOMOLOGO, desde já, os cálculos apresentados 

na inicial e, nos termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após, a elaboração 

dos cálculos, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento e, na sequência, REMETAM-SE os 

autos conclusos. Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação. 

Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a parte exequente 

deverá ser INTIMADA, via DJE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à presente 

execução, mediante termo de entrega que, deverá ser juntado aos autos, 

em analogia ao Enunciado n.º 126 do Fonaje. Não havendo a entrega do 

título, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM os autos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru-MT, 20 de 

janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31978 Nr: 793-58.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Simina Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 Vistos.

Dispensado o relatório (art. 81, § 3º, da Lei nº. 9.099/95).

Fundamento e Decido.

Encerrada a fase do procedimento escalonado, denominada ius 

accusationis, adveio decisão que desclassificou a conduta praticada para 

lesão corporal de natureza leve.

 No âmbito desta justiça especializada, o Ministério Público ofereceu 

denúncia em face de JOSÉ CARLOS SIMINA CAMPOS, como incurso nas 

penas do art. 129, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, 

alegando, em síntese, que no dia 13/07/2013, por volta das 21h30, na 

praça localizada na cidade de Figueirópolis D’Oeste/MT, o denunciado 

ofendeu a integridade física de Teodósio de Freitas, mediante um golpe de 

canivete, de forma transversal, desferido na região da barriga da vítima.

A requerimento do Ministério Público e não tendo objeção da defesa, foi 

deferido o aproveitamento das provas anteriormente produzidas, 

consoante decisão de fls. 151/152.

O processo em tela está apto para julgamento. O iter procedimental 

transcorreu dentro dos ditames legais, respeitados os princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidades de 

cunho processual a serem sanadas, no entanto, há questões preliminares 

a serem enfrentadas.

O artigo 129 “caput” do Código Penal prevê o delito de lesão corporal leve, 

tipificando-o da seguinte forma:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

No caso em comento, tanto a AUTORIA quanto a MATERIALIDADE delitiva 

são induvidosas e vieram positivadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 

10), boletim de ocorrência (fls. 30/31), bem como pelas provas orais 

colhidas durante a instrução.

Com efeito, ao ser inquirida em juízo, a vítima DANILO, afirmou que 

recusou a bebida alcoólica oferecida pelo acusado, sendo motivo 

suficiente para que ele lhe golpeasse com um canivete, causando um leve 
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corte em seu abdômen, contudo, só percebeu o ferimento depois, porque 

foi só um risco na barriga. Que não era desafeto do denunciado, e ele lhe 

cortou sem qualquer motivo.

 O acusado CARLOS SIMINA CAMPOS, na fase inquisitorial confessou 

parcialmente o delito, afirmando que a vítima lhe deu um soco na boca, ao 

que reagiu, tentando cortá-lo com um canivete. Já em juízo, o denunciado 

fez uso do direito de ficar em silêncio.

A testemunha CLEVERSON GONÇALVES PEREIRA, policial militar, em juízo, 

declarou que atendeu a ocorrência no dia dos fatos e ao chegarem ao 

local constataram que o menor Danilo tinha sido golpeado com um canivete 

na altura do abdômen, tendo inclusive constatado que tinha um corte na 

camiseta e um ferimento superficial na barriga.

 Corroborando os fatos, a testemunha GLEISON MOTA TEIXEIRA declarou 

que estava na praça com sua esposa, em seguida chegou o denunciado e 

tentou forçar a vítima a ingerir bebida alcóolica. Tendo a vítima se 

recusado a beber, o denunciado lhe atingiu a barriga com um canivete.

 Ainda que em seu direito de defesa o acusado tenha tentado se eximir da 

responsabilidade penal alegando na fase inquisitiva suposta legítima 

defesa, tal versão ficou isolada no quadro probatório, considerando o teor 

dos depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial.

Destarte, havendo prova nos autos suficientes a comprovar a autoria e a 

materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta 

perpetrada, a condenação do denunciado nas penas do crime de lesões 

corporais de natureza leve, é medida impositiva.

No que se refere à agravante genérica prevista no art. 61, II, alínea ‘a’, do 

Código Penal Brasileiro, ainda que não tenha sido capitulada na denúncia, 

pode ser reconhecida em sentença, a teor do preceituado no art. 385 do 

CPP, vez que no sistema processual penal brasileiro, o réu se defende da 

imputação fática e não da imputatio iuris e, no caso em apreço, é evidente 

na inicial acusatória a narrativa da prática de lesão corporal de natureza 

leve, por motivo fútil, já que a vítima foi lesionada por ter se recusado a 

ingerir a bebida ofertada pelo acusado, ensejando a investida com arma 

branca causadora da lesão em seu abdômen.

Por fim, considerando que a confissão do acusado na fase inquisitorial foi 

utilizada para a formação do convencimento, servindo para fundamentar a 

condenação, destaco que o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, 

inciso III, do Código, a teor da Súmula nº 545, do STJ.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

para condenar JOSÉ CARLOS SIMINA CAMPOS, brasileiro, solteiro, 

serviços gerais, portador da Cédula de Identidade RG nº 1723972-9 

SSP/MT, nascido aos 17/01/1986, natural de Figueirópolis D’Oeste/MT, filho 

de Pedro Simina Campos e Creuzeni Francisca de Oliveira Campos, como 

incurso nas penas do tipo previsto no artigo 129, caput, do Código de 

Penal, passando a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância 

do disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

A pena prevista no artigo 129, caput, do Código do Código Penal, é de 

detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denota-se que o 

imputado agiu com a culpabilidade normal à espécie, além disso, inexistem 

nos autos elementos outros que permitam intensificar o juízo de 

reprovabilidade da conduta; não possui maus antecedentes, conforme se 

extrai da folha de antecedentes criminais (fls. 141); acerca da conduta 

social, não há nos autos relatos que possibilitem a valoração desta 

circunstância; poucos elementos foram coletados a respeito da 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do 

crime, no caso em tela, não é passível de valoração nesta fase da 

dosimetria, vez que será valorado como circunstância agravante, para 

não se incorrer em bis in idem; as circunstâncias se encontram relatadas 

nos autos nada tendo a se valorar; a conduta não teve maiores 

consequências, sendo que o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática delitiva. Por fim, não existem dados para se aferir a situação 

econômica do Réu.

Diante das circunstâncias judiciais acima mencionadas, fixo a pena-base 

em 03 (três) MESES de DETENÇÃO.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 

65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal (confissão espontânea) com a 

agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘a’, do Código Penal, as quais se 

compensam por serem circunstâncias preponderantes (artigo 67 do 

Código Penal). Desta feita, deve ser mantida a pena provisória em 03 

(meses) meses de detenção, na segunda fase de fixação da reprimenda.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição ou de aumento, 

mantenho a pena em 03 (três) meses de detenção, a qual torno 

DEFINITIVA.

 Considerando que o sentenciado ficou segregado no presente processo, 

passo à análise da DETRAÇÃO, nos termos do § 2º, do artigo 387, do 

Código de Processo Penal (Lei nº 12.736/12).

Compulsando os autos, constato que o réu foi preso em flagrante no dia 

13 de julho de 2013 (fls. 10) e posto em liberdade por ocasião da 

desclassificação do delito em sentença proferida em audiência no dia 22 

de outubro de 2013, de sorte que, permaneceu segregado cautelarmente 

por 03 (três) meses e 09 (nove) dias.

 Assim, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP e art. 42, do CP, DETRAIO o 

tempo de prisão provisória e, por consequência, declaro EXTINTA a 

punibilidade, em face do cumprimento integral da reprimenda.

 INTIMEM-SE pessoalmente da sentença o réu, o Ministério Público e o 

defensor (caso tenha sido nomeado por este juízo), nos termos do art. 

370, § 4º, e 392, incisos I a V, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado separadamente 

para o Ministério Público, assistente da acusação, defensor e réu – CNGC, 

art. 1.422 e art. 1.693 -, DETERMINO que se proceda às comunicações 

necessárias – CNGC, art. 1.453 e ss.

 Atendido o necessário e observada inexistência de pendência nos autos 

a ser cumprida ou informada ao magistrado – CNGC, art. 1.697 -, 

ARQUIVE-SE.

Fixo honorários ao defensor dativo nomeado no presente feito, Dr. 

JANDERSON FREITAS DA COSTA, inscrito na OAB/MT 21490/O, em 07 

(sete) URH, em conformidade com a Tabela de Honorários OAB/MT, Tabela 

XIX, item 5, em razão do trabalho realizado, devendo a Secretaria expedir 

a respectiva certidão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de dezembro de 2017.

 Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-61.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENILA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

8010076-61.2016.8.11.0047 REQUERENTE: JOVENILA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. RECEBO o recurso 

inominado acostado aos autos, o qual é TEMPESTIVO. Uma vez presente 

os requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e adequação) 

impõe-se o recebimento do presente recurso, porem, somente no seu 

efeito DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43, da Lei 9.099/95, 

eis que consoante entendimento das Turmas Recursais deste Estado, o 

efeito suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais. 

INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 20 de janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-59.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NAGLIAT - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT PLUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

8010156-59.2015.8.11.0047 REQUERENTE: JUCINEI DA SILVA NAGLIAT - 

EPP REQUERIDO: IMPORT PLUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, bem como a 

ausência de pagamento voluntário (Id n. 8248948), em consonância com a 

disposição do art. 835, inciso I, do CPC, que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora online, via 

sistema BACENJUD, bloqueando-se valores na conta do executado(a) 

IMPORT PLUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ n. 

10.866.995/0001-21, até o limite de R$ 3.427,68 (três mil quatrocentos e 

vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), consoante planilha de 

cálculos acostada no id n. 8052790. Restando frutífero o bloqueio valores, 

o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de 

penhora, conforme Enunciado n. 140, do FONAJE, devendo a quantia 

indicada ser depositada judicialmente. Após, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora online, para os fins do § 2º, do art. 854 do CPC, que 

poderá se manifestar nos termos do § 3º do referido artigo – 

comprovando que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 

Se vier aos autos impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e FAÇAM-ME conclusos, caso contrário, converter-se-á a 

indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do art. 854, § 5º, do CPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício, via Malote Digital, ao Departamento de 

Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema 

Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele 

Departamento promova a devida vinculação da quantia aos presentes 

autos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, DESBLOQUEIE-SE a importância tendo em vista que, nos termos do 

art. 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação 

desta decisão, se manifestar sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru-MT, 19 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-38.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO BISPO CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

8010041-38.2015.8.11.0047 REQUERENTE: ROSIVALDO BISPO CEBALHO 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A Vistos. Considerando o 

teor da certidão de ID n. 10614807, torno sem efeito a certidão do ID n. 

10322567, declarando para todos os efeitos o trânsito em julgado da 

sentença o dia 01/10/2015. De início verifica-se que o cerne da questão 

cinge-se à aplicação da multa astreintes e a necessidade de intimação 

pessoal do devedor nos termos da Súmula 410, do STJ. Sobre o assunto, 

sabe-se que a Súmula n. 410 do STJ estabele como necessária a prévia 

intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer - “A prévia intimação 

pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de 

multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Ocorre, 

todavia, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem 

decidindo pela ausência de necessidade de intimação pessoal do devedor 

para a aplicação de astreintes para o caso de descumprimento de 

obrigação de fazer determinado em sede de tutela antecipada. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ASTREINTES FIXADAS EM 

R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DO 

VALOR. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Segundo entendimento do STJ, após a 

vigência da Lei 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do 

executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, 

para fins de aplicação das astreintes. 3. A redução do valor atribuído às 

astreintes implica, como regra, revolvimento dos fatos e circunstâncias da 

causa, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ. 

Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, o que 

não se configura neste caso.4. Agravo Interno não provido. (AgInt no 

AREsp 954.744/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR. DESNECESSIDADE. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE NO CASO. SÚMULA 7 do STJ. 1. É deficiente a alegação 

genérica de violação do art. 535 do CPC/1973, configurada quando o 

jurisdicionado não expõe objetivamente o ponto supostamente omitido pelo 

Tribunal local. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não é necessária a 

intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, 

bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa 

oficial. Precedentes. 3. Para afirmar-se a desproporcionalidade do valor 

das astreintes, seria necessário reexaminar o contexto fático-probatório 

dos autos, providência inadmissível em sede de recurso especial. 

Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017). No mesmo 

sentido, tem se posicionado o Tribunal de Justiça deste Estado: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO 

E/OU BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE, CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO 

DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E JUSTO MOTIVO – CONDUTA 

ABUSIVA – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – QUANTUM ARBITRADO – 

MINORADO – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – DESNECESSÁRIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – VALOR DA MULTA LIMITAÇÃO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Segundo entendimento da Corte Superior 

se mostra desnecessária a intimação pessoal do executado para 

cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de 

aplicação das astreintes. É possível minorar o valor da multa diária por 

descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no 

caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, do 

CPC). (Ap 67800/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, 

Publicado no DJE 08/11/2017). Assim, diante da desnecessidade de 

intimação pessoal para cobrança de astreintes, os argumentos da 

reclamada em sentido contrário não merecem prosperar. É cediço que o 

valor da astreinte pode ser analisado em qualquer momento processual e 

modificado, até mesmo de ofício, quando se verificar que o quantum 

arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 

1º, do Código de Processo Civil. A rigor: “Art. 537. A multa independe de 

requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em 

tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja 

suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo 

razoável para cumprimento do preceito. § 1º O juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou 

excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o 

obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou 

justa causa para o descumprimento.” Logo, se constatado que a multa 

fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e 

proporcionalidade, poderá ser minorada, majorada ou excluída. No caso 

dos autos, o valor do objeto que o reclamante pretendia ter trocado era de 

R$ 1.321,89 (mil trezentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), e o 

montante cobrado pelo reclamante a titulo de multa é de R$ 10.000,00 (dez 

mil) reais. Assim, o valor cobrado a título de multa cominatória não está em 

consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

capaz de ensejar enriquecimento ilícito, vez que ultrapassa quase 10 

(dez) vezes o valor da ação. Insta consignar que o próprio reclamante 
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reconheceu que o reclamado lhe procurou no dia 10/11/2015, para efetuar 

a troca do produto, tendo, então, decorridos 34 (trinta e quatro) dias de 

descumprimento. Sendo assim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

revela-se excessivo, pois supera o objetivo da multa (satisfação da 

obrigação), além de gerar enriquecimento sem causa. Tendo em vista que 

as astreintes não possuem natureza indenizatória, ressarcitória ou 

compensatória, mas sim, apenas coercitiva, entendo que tal valor deve ser 

minorado. Vale ressaltar que o entendimento que prevalece é de que a 

decisão que fixa o valor da multa diária pelo descumprimento de obrigação 

de fazer não produz coisa julgada material, podendo ser modificada, a 

qualquer tempo, inclusive de ofício, caso o montante se torne insuficiente 

ou excessivo. Com essas razões, entendo que a multa cominatória deve 

ser REDUZIDA para o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em 

observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proibição 

de enriquecimento sem causa. PRECLUSA a presente decisão, e 

considerando que houve depósito de R$ 10.000,00 (dez mil) reais (ID 

5387113) em conta judicial vinculada ao presente feito, determino a 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ em favor da parte autora, no importe de R$ 

4.000.00 (quatro mil) reais, e o remanescente do valor deverá ser 

devolvido à parte reclamada mediante a expedição de alvará judicial. 

Consigno, que fica autorizado o levantamento dos alvarás pelos 

procuradores das partes, desde que munidos de poderes especiais, ou 

pela própria parte, caso assim requerido. Na hipótese de expedição de 

alvará em nome do procurador(a), deverá a Secretaria expedir e 

encaminhar carta à parte autora, dando-lhe ciência do montante levantado, 

salvo se o valor se referir à verba sucumbencial. Oportunamente, e após 

a comprovação do levantamento, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem quanto aos rumos do processo, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 20 de janeiro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-79.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULISTA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU REQUERENTE: DANIEL PAULISTA 

SIQUEIRA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Dispensado o 

relatório, tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, antes da 

citação, o reclamante informou que celebrou acordo extrajudicial com a 

parte reclamada, informando não ter mais interesse no prosseguimento do 

feito, conforme manifestação no id 11270860. Dispõe o enunciado 90 do 

FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Diante do requerimento de id 9457898 e da 

dispensa da anuência da parte reclamada (art. 51, §1º, Lei nº 9.099/95 e 

enunciado 90 do FONAJE), HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência da ação, para que surtam seus efeitos legais, extinguindo o 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, conforme preceitua o artigo 55, 

da Lei 9.99/95. Após, proceda-se ao arquivamento do feito, com baixa na 

distribuição, mediante as formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 20 de janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-39.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUIMEDES APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010071-39.2016.8.11.0047 REQUERENTE: ARQUIMEDES APARECIDO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e Decido. A autora ajuizou esta ação de 

inexistência de negócio jurídico com pedido de reparação por danos 

morais, alegando, em síntese, que devido a promessa de compra e venda 

frustrada de um veículo de sua propriedade foi lesado pelo banco 

requerido, pois realizou arrendamento mercantil, com alienação fiduciária 

do bem para terceira pessoa, sem o consentimento do promovente. Da 

análise dos autos, verifico que merece acolhimento a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira ré, pois não foi o 

Banco Bradesco quem deu causa ao suposto dano causado ao autor, 

visto que o veículo foi alienado pela empresa Daymon Comércio de Veículo 

Ltda a pedido do Sr. Bruno Neves da Costa, conforme contrato constante 

do id. 5390226, sendo estas duas últimas pessoas desconhecidas dos 

autos. Assim sendo, inexiste pertinência subjetiva na demanda, vez que a 

conduta apontada como ilícita na peça exordial não foi realizada pela ré, 

impondo-se a extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

diante da ilegitimidade passiva da requerida, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 485, inciso, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora. Sem condenação em custas e honorários, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. 

I. C. De Diamantino/MT para Jauru/MT, em 19 de dezembro de 2017. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jauru/MT, 20 de janeiro de 

2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-85.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VENER FERREIRA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000005-85.2017.8.11.0047 REQUERENTE: VENER FERREIRA PASSOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Afasto a preliminar de incompetência 

deste Juízo para julgar a demanda em razão da necessidade de prova 

pericial, considerando que os documentos acostados aos autos são 

suficientes para julgamento. Passo ao exame do mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade da parte reclamada comprovar 
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a ausência na falha da prestação de serviços, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a sua conduta não 

originou a queima dos aparelhos eletrônicos do autor por interrupção da 

energia, ônus que não se desincumbiu. Dos autos, verifica-se que a parte 

requerida não impugnou tampouco desconstituiu o comunicado de 

verificação de solicitação de danos elétricos realizados na Unidade 

Consumidora do autor em 29.12.2015, ocasião em que a Energisa liberou 

para conserto os seguintes equipamentos: dois (aparelhos de 

ar-condicionado, sendo um da marca Fujitsu o outro da marca Electrolux 

de doze mil BTU’s, uma televisão marca Philips LCD de trinta e nove 

polegadas, um Modem TD136V2 da OI e um computador, com placa de 

vídeo (id. 5768172, p.1.). É dizer: não trouxe a requerida qualquer 

elemento que pudesse impugnar os fartos documentos acostados na peça 

inicial apontando a falha em consertar os equipamentos com defeitos após 

interrupção elétrica, ensejando o dever de reparar o dano. Resta 

incontroverso nos autos a comprovação do nexo causal entre a queima 

dos aparelhos eletrônicos e a ineficiência do sistema de proteção da rede 

elétrica mantida pela Reclamada, que propiciou a tensão causadora direta 

dos danos, conforme se verifica do comunicado de verificação de 

solicitação de danos elétricos realizado pela ré que autorizou a reparação 

dos equipamentos sem recolhê-los para o devido conserto. Neste 

contexto, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, conforme 

disposto no art. 37, § 6º, da CF/88, de forma que sua responsabilidade 

civil somente será afastada caso restar comprovada a ausência de nexo 

de causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso 

fortuito ou de força maior, sendo prescindível a demonstração de dolo ou 

culpa da concessionária. Assim sendo, restando comprovado que a 

conduta da requerida provocou os defeitos nos equipamentos da parte 

autora, havendo incontestável nexo causal, verifica-se o dever da 

reclamada de suportar os danos materiais, na quantia comprovadamente 

gasta pelo autor de R$ 1.238.00 (mil e duzentos e trinta e oito reais), 

conforme recibos acostados nos ids. 5768208, 5768220 e 5768227. Ante 

o exposto, acolho a pretensão deduzida na inicial, e JULGO PROCEDENTE 

o pedido da parte reclamante para: CONDENAR a empresa promovida a 

restituir o valor de 1.238.00 (mil e duzentos e trinta e oito reais), devidos 

por danos materiais experimentados pela parte autora, devendo o valor 

ser atualizado monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, parágrafo 

único, da Lei n.º 9.099/95. P.I.C. Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. De 

Diamantino/MT para Jauru/MT, em 19 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga ________________________________ 

Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jauru/MT, 20 de janeiro de 

2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-87.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO - TELEMAT S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010029-87.2016.8.11.0047 REQUERENTE: TEREZA RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO - TELEMAT S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099. Fundamento e decido. A 

priori, rejeito o pedido de obrigação de fazer consistente na apresentação 

de relatório detalhado de ligações e consumo da linha telefônica de 

propriedade da parte autora, por não necessitar de intervenção do Poder 

Judiciário para ser atendido, bastando que a requerente realize uma 

solicitação administrativa junto à requerida. De mais a mais, a autora não 

comprovou recusa por parte da requerida em fornecer-lhe o relatório de 

ligações e consumo de sua linha telefônica, providência necessária a 

demonstrar a existência da pretensão resistida e, consequentemente, 

possibilitar a intervenção do Poder Judiciário. No que tange ao pedido de 

danos materiais, tenho que há inépcia da petição inicial porque não houve 

qualquer especificação sobre quais quantias a autora pretende receber a 

título de restituição por supostos descontos indevidos nos créditos 

inseridos em celular de plano pré pago, não podendo este juízo especificar 

pedidos substituindo o próprio autor. Nesta linha, restou caracterizada a 

inépcia da peça exordial ante a indeterminação da pretensão da parte 

autora. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção leciona [1] que “A 

certeza é exigida tanto no aspecto processual quanto no material. No 

pedido mediato o autor deve indicar de forma precisa e clara qual a 

espécie de tutela jurisdicional pretendida, enquanto no pedido mediato 

deve indicar o gênero do bem da vida pleiteado. O direito brasileiro não 

admite pedido incerto, sendo a certeza do pedido o mínimo exigível em todo 

e qualquer pedido. Afinal, o pedido incerto impede a defesa do réu e o 

próprio julgamento do mérito. A determinação só se refere ao pedido 

mediato, significando a liquidez do pedido, ou seja, a quantidade e 

qualidade do bem da vida pretendido”. Desta feita, sendo certa a ausência 

de quantificação dos valores pretendidos sob a rubrica de ressarcimento, 

não é possível a análise do feito diante da incerteza quanto a qualidade e 

quantidade do pedido inicial quanto ao pleito de danos materiais, fato que, 

consequentemente, importa em extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Por fim, no que se refere ao pedido de danos morais no montante 

de R$ 15.000,00, estes revelam-se improcedentes pela ocorrência de 

mero aborrecimento, não havendo nos autos qualquer prova que 

demonstre violação a algum direito personalíssimo da autora, adotando-se 

o posicionamento da Turma Recursal Única deste Estado que assim 

orienta: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL PRÉ-PAGA. 

DESCONTO INDEVIDO NOS CRÉDITOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Empresa 

recorrida que não comprovou a legitimidade dos descontos que efetuou 

nos créditos da linha pré-paga do recorrente. Restituição devida. Para que 

se configure o dano moral é necessário que a parte comprove a ofensa a 

algum dos direitos de personalidade. Certos fatos isolados do cotidiano, 

embora desagradáveis, não podem ser alçados à esfera de dano moral, 

sob pena de banalização do nobre instituto. Dano moral não demonstrado 

no caso dos autos. Recurso não provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 647240820158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado 

em 11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016) Desta feita, ante a ausência 

de abalo moral à parte promovente, entendo pela improcedência do pedido 

de indenização por danos morais. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial no 

que tange ao pleito de dano material, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

de obrigação de fazer e de dano moral e JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

19 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jauru/MT, 20 de janeiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito 

Processual Civil – Volúme Único. 8 ed. Salvador: Ed. JusPodvm, 2016.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39682 Nr: 2810-25.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JOSELINA DA SILVA, LUIZ GONZAGA DE 

PROENÇA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29206 Nr: 100-66.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE ALVES MARÇAL - 

OAB:19483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS VISANDO INTIMAR A PARTE 

AUTORA, AFIM DE QUE, SE MANIFESTEM ACERCA DA CERTIDÃO DO 

MEIRINHO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24211 Nr: 402-66.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN MARQUES DOS REIS, MARCOS 

ANTÔNIO ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310/MT

 Vistos etc.1. O representante do Ministério Público com assen(...)do crime 

– as consequências extrapenais não foram graves; f) comportamento da 

vítima – o sujeito passivo é a coletividade, a qual, por certo, não pode ser 

tida como incentivadora ou mesmo facilitadora da espécie delituosa. Não 

beneficia nem prejudica o réu a presente circunstância.A pena prevista 

para este crime é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão, e 

multa.Assim, se das oito circunstâncias judiciai(...)Penal.3.4. Havendo 

trânsito em julgado para a acusação, mesmo pendente de recurso da 

defesa com efeito suspensivo, mas sendo vantajoso aos réus, 

expedir-se-á a guia de execução provisória (CNGC, artigo 1.573, § 

único).3.5. Procedam-se às comunicações e anotações de estilo.3.6. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, as partes, pessoalmente. 

Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se.Juscimeira – MT, 19 de 

dezembro de 2017.Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28439 Nr: 977-40.2015.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS AFIM DE INTIMAR A PARTE 

AUTORA COM O FITO DE QUE, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO 

MEIRINHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29203 Nr: 97-14.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. G. BARBOSA TRANSPORTADORA - ME, 

JOEDSON GONÇALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE ALVES MARÇAL - 

OAB:19483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO O PRESENTE FEITO AFIM DE INTIMAR A PARTE 

AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO 

MEIRINHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39100 Nr: 2615-40.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVAIR NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 3. Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos 

termos do art. 98, caput, da Lei nº. 13.105/15 e do insculpido no art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, procedendo ao devido 

preparo do feito, sob pena de extinção do processo.4. Intime-se. 

Cumpra-se.Juscimeira – MT, 19 de dezembro de 2017.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9684 Nr: 738-46.2009.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILTO VIEIRA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora para se 

manifestar no que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias, tendo 

em vista o pagamento integral do débito por parte da autarquia requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24859 Nr: 819-19.2014.811.0048

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCGDS, FDSR, CVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos.

1. Prossiga no cumprimento do item "3" da decisão de Ref: 68, ou seja, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, demonstrando sua necessidade, com 

alusão ao julgamento antecipado da lide.

2. Após, venham-me conclusos para as deliberações pertinentes.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de janeiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27310 Nr: 596-32.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 
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Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:OAB/MT 20910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao MM juiz para 

apreciação do pedido de cumprimento de sentença acostado em REF: 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33491 Nr: 1914-16.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de abrir vistas a parte 

autora, a requerer o que entender de direito, tendo em vista o pedido de 

desarquivamento de Ref.31

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34654 Nr: 544-65.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUZA PORTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de abrir vistas a parte 

autora, a requerer o que entender de direito, tendo em vista o pedido de 

desarquivamento de Ref. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34895 Nr: 646-87.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EUSTÁQUIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal, com os cumprimentos deste Juízo.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 17 de janeiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37067 Nr: 1642-85.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro, motivo pelo qual, recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma 

legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

26/04/2018, às 14h30min (horário oficial de Mato Grosso).

5. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, apresentar 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.

6. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de janeiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39995 Nr: 2922-91.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro a emenda retro, motivo pelo qual, recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma 

legal.2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, 

nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.3. Postergo a 

análise do pedido liminar para o momento processual oportuno, eis que 

vislumbro que as provas produzidas são unilaterais, restando necessária 

a angularização processual do feito com a citação da parte requerida.4. 

Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.5. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 26/04/2018, às 14h (horário oficial de 

Mato Grosso).6. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, 

apresentar resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 
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testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.7. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas 

indicadas na petição inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE 

AUTORA DEVERÁ TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS 

INDEPENDETEMENTE DE INTIMAÇÃO.8. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11365 Nr: 1014-43.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO TELES DA SILVA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25391 Nr: 1060-90.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANRIE RODRIGUES RECK - 

OAB:59323

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 17 de janeiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33534 Nr: 1925-45.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDIMA MARIA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de abrir vista a parte 

autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias o que entender de 

direito, tendo em vista o pedido de desarquivamento de Ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35728 Nr: 1043-49.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCELINO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal, com os cumprimentos deste Juízo.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de janeiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39893 Nr: 2875-20.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICE NUNES DE APRINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 109, § 3º, da CF, 113, do 

CPC, declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar 

o presente feito, e determino sua remessa ao Juízo Estadual do domicílio 

da autora Comarca de Jaciara – MT, naturalmente competente para o seu 

deslinde, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.4. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74636 Nr: 73-26.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA DIAS RODRIGUES, JÉSSICA DIAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHA & GOES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENES SILVA ANTUNES - 

OAB:OAB/SC 5901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento.

Após, realizada a intimação da parte, em atenção ao artigo 232 do NCPC, 

seja imediatamente informado, por meio eletrônico, o juízo deprecante, e na 

sequencia, DEVOLVA-SE a respectiva carta precatória, com as baixas de 

estilo e com nossas homenagens.

 Se não houver cumprimento, voltem-me conclusos.

INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 19 de janeiro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66635 Nr: 1021-70.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID GONÇALVES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEIVID GONÇALVES LEAL, Cpf: 

036.308.151-89, Rg: 2155400-5, Filiação: Antonio Leal e de Geni 

Gonçalves Leal, data de nascimento: 11/11/1985, brasileiro(a), natural de 

Diamantino-MT, solteiro(a), tratorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 09 de setembro de 2015, por volta das 14h31min, 

na Rua Ramom Garcia, Vila Esperança, na cidade de Marcelândia/MT, o 

denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool e sem a devida permissão para dirigir ou 

habilitação. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia 

DEIVID GONÇALVES LEAL, vulgo "Tributeiro", como incurso nas sanções 

do artigo 306 c.c artigo 298, inciso III, ambos da Lei n.9.503/1997.

Despacho: Vistos etc.Analisando os autos, depreende-se que já foram 

realizadas diversas tentativas de citação do denunciado, as quais 

restaram infrutíferas. Ademais, a tentativa de localização de endereço 

atualizado do acusado restou frustrada.Diante disso, defiro o 

requerimento do Ministério Público à (fl. 56), e, DETERMINO que o 

denunciado seja citado via EDITAL com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, certifique-se o 

decurso de prazo, e vista ao Ministério Público.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 01 de dezembro de 2017. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 14 de dezembro de 2017

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67032 Nr: 1191-42.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GABRIEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE - OAB:22002/O, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - 

OAB:19234/O, Willion Matheus Poltronieri - OAB:16.183

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes, iniciando-se pela acusação, para manifestação nos 

termos do art. 422 do Código de Processo Penal, apresentando o 

respectivo rol de testemunhas que irão depor em plenário, anexando 

documentos aos autos que acharem necessários, bem como, requererem 

diligências, no prazo de 05 dias.

Após, decorrido o prazo, certifique-se, volte concluso.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 19 de janeiro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72121 Nr: 746-53.2017.811.0109

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FILIPE DE OLIVEIRA DALASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

MATO GROSSO-UNEMAT, DIRETOR DA FACULDADE DE AGRONOMIA DA 

UNEMAT, SUPERVISORA DE APOIO ACADÊMICO DO CAMPUS DE ALTA 

FLORESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Mandado de Segurança interposto por Luiz Filipe 

de Oliveira Dalastra em face de UNEMAT – Universidade Estadual de Mato 

Grosso, almejando determinação judicial para compelir a requerida a 

efetuar sua matrícula no curso superior de agronomia, tendo em vista 

aprovação no vestibular. Em manifestação às fl. 46, o Ministério Público 

requereu a intimação da parte autora para emendar a inicial, informando a 

autoridade coatora.Por conseguinte, em manifestação da parte autora (fls. 

66/69), esta concordou com a preliminar de incompetência do Juízo, 

arguido pela autoridade coatora.É a síntese do necessário.DECIDO.Em 

análise ao que consta nos autos, verifica-se o mandado de segurança 

interposto é de competência da Justiça Estadual; no entanto, o que se 

analisa é o local onde deverá tramitar a respectiva ação(...)Relator Ministro 

Teori Albino Zavaski, Primeira Turma, unânime, DJU de 07/06/2005).No 

mandado de segurança a competência é definida pelo domicílio da 

autoridade coatora. Assim, mesmo diante das razões de direito 

elaboradas, contrasta-se a incompetência absoluta deste Juízo para 

apreciar o feito, uma vez que o suposto ato coator fora praticado pela 

Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, cuja sede está 

localizada na Comarca de Cáceres-MT.Nesta hipótese, pois, a ação 

mandamental deve ser processada e julgada por uma das Varas da 

Comarca de Cáceres, onde está localizado o domicílio legal da autoridade 

impetrada, conforme o previsto no art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 

319/2008, bem como entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.Desse modo, declino da competência e, decorrido o prazo 

recursal, determino a remessa dos autos para a Comarca de Cáceres/MT 

para que lá seja distribuído a uma das Varas Cíveis 

competentes.Proceda-se o cartório as devidas baixas, inclusive na 

d i s t r i b u i ç ã o ,  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  d e  p r a x e . I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Marcelândia/MT, 18 de janeiro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74283 Nr: 1911-38.2017.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHOPPING VARIEDADES EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 
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impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias efetue o preparo da Carta Precatória, para citação e 

demais atos.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30142 Nr: 599-36.2008.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDC, APMDC, JANETE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 159/2008.

Código Apolo nº 30142.

Vistos.

A parte executada concordou com os cálculos apresentados (fls. 164/168 

e 172/173), razão pela qual os HOMOLOGO.

 Expeça-se a competente RPV.

Matupá /MT, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52644 Nr: 788-38.2013.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMYR GOMES DA TRINDADE, ELENICE PEREIRA DA 

TRINDADE SANDRI, CELOMAR SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VANIA COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto HOMOLOGO POR SENTENÇA a adjudicação do bem às 

f. 18 deixado por Vania Costa Gomes, em favor do inventariante Almyr 

Gomes da Trindade, para que produza seus legais e jurídicos efeitos 

ressalvados direitos de terceiros, o que faço com fulcro no art. 654 e ss., 

do Código de Processo Civil. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO NO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o termo de 

adjudicação, arquivando o feito, em seguida, com as baixas e anotações 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá/MT, 13 de novembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34599 Nr: 1911-76.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGUMI HAMASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 Autos nº 1911-76.2010.811.0111 (Código 34599)

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Megumi Hamasato

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Matupá (MT) em 

face de Megumi Hamasato, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu a extinção do feito (f.193).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários sucumbenciais pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Matupá/MT, 30 de agosto de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53690 Nr: 56-23.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados da parte autora Dra. Fabiane Lemos 

Melo e Dr. Valdemar Souza Santos, acerca da audiência redesignada para 

o dia 24 de janeiro de 2018, às 14h05min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58334 Nr: 1301-35.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO RIBEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 1301-35.2015.811.0111.Código Apolo nº 58334.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 34, NOMEIO com defensor dativo do acusado 

Saulo Ribeiro de Sousa a advogada Andreia Ferdinando Varea devendo 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em conta a 

natureza da causa FIXO os honorários do mencionada advogada em 10 

(dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. (....)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61976 Nr: 994-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSSIVAN MENDES DA CONCEIÇÃO, 

MARCELINHO ROSA DOS SANTOS, MATHEUS SOARES CASTRO, LUCAS 

WESLEY DA SILVA VITORINO, Rangel Alves da Silva, ANDRE LUCIANO 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O, CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - OAB:8.011-OAB/MT, 

JORGE GUSTAVO WINTER - OAB:19418/O, WALTER DJONES RAPUANO 

- OAB:16505/B

 Autos nº 994-47.2016.811.0111.Código Apolo nº 61976. Vistos.1) Tendo 

em vista o teor da petição de Ref. 261, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 
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Agassis Favoni de Queiroz e NOMEIO como defensora dativa dos 

acusados, Geossivan Mendes da Conceição e Marcelinho Rosa dos 

Santos, a advogada CINTIA BEE DE SOUZA PINTO.Tomando em conta a 

natureza da causa, FIXO os honorários do mencionada advogada em 10 

(dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, a advogada nomeada para o “múnus” público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência a advogada nomeada:“No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): (...) Oportunamente será determinada a expedição de 

certidão em favor da Defensora Nomeada para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso.INTIME-SE a advogada nomeada da presente decisão.2) 

EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor Dativo, qual seja, 

Dr. Agassis Favoni de Queiroz, com o valor total e corrigido dos 

honorários que lhes são devidos (10 URH), para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso.3) No mais, cumpra-se a decisão de Ref. 148, em relação 

a solicitação de informação sobre o cumprimento da Carta Precatória de 

Ref. 134.Cumpra-se.Matupá/MT, 18 de dezembro de 2017.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31730 Nr: 747-13.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDS, LFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA DA LUZ SOARES - 

OAB:20317/O

 Vistos em correição.

Dada a informação de que as partes têm interesse em conciliar-se e 

verificada a natureza transacionável da demanda, designo audiência de 

conciliação a ser realizada por esta magistrada, no dia 28 de fevereiro às 

18h.

Determino à parte autora que promova a atualização do débito, juntando a 

planilha aos autos previamente à audiência.

Intimem-se às partes. Ciência ao Ministério Público.

Matupá, 18 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60034 Nr: 232-31.2016.811.0111

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, ARLON DE SOUZA PORTO - OAB:17958/O

 Autos nº 232-31.2016.811.0111.Código Apolo nº 60034.Vistos em 

correição.A Defesa do ofensor CARLOS BENITEZ formulou pedido de 

revogação da prisão preventiva c/c aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão, consistente no uso de monitoramento eletrônico.

(...)Diante disso, observo que a imposição de medidas cautelares diversas 

da prisão, no presente caso, não são suficientes para acautelar a ordem 

pública e a integridade física e psicológica da vítima.Por fim, considerando 

que o ofensor não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a 

concorrência dos pressupostos e requisitos constantes da decisão, 

MANTENHO a prisão preventiva do acusado CARLOS FRANCISCO 

BENITEZ, o que faço nos termos do art. 312 e seguintes do 

CPP.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, 

servindo a presente como MANDADO no que couber.Matupá/MT, 17 de 

janeiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66483 Nr: 767-23.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK PEREIRA FERNANDES, LEANDRO 

OLIVEIRA DE SOUZA, MAXSUEL DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 767-23.2017.811.0111.

Código Apolo nº 66483.

Vistos.

Considerando o teor da certidão de Ref. 140, na qual o acusado Frank 

Pereira Fernandes informou a necessidade de nomeação de defensor 

dativo, CHAMO O FEITO À ORDEM para fixar o valor de 05 (cinco) URH 

(unidade referencial de honorários) para o advogado que atuou em defesa 

do acusado durante a instrução processual, qual seja, Dr. Kassio Roberto 

Pereira, que deverá ser intimado dos termos da decisão de Ref. 143, a fim 

de que ofereça as razões recursais, se for o caso.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 17 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66778 Nr: 894-58.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 894-58.2017.811.0111.

Código Apolo nº 66778.

Vistos em correição.

Inobstante o requerimento ministerial de Ref. 59, verifico que não há nos 

autos deferimento de medidas de proteção em favor da vítima Vanessa 

Vieira Luna.

Verifico, ainda, que a Carta Precatória expedida à Ref. 47, tem por 

finalidade a inquirição de referida vítima.

À Ref. 55 aportou a informação de que a vítima não foi localizada no 

endereço constante nos autos.

Dessa forma, ABRA-SE nova VISTA ao Ministério Público para 

manifestação acerca do atual endereço de Vanessa Vieira Luna.

Registra-se que em caso de não manifestação será entendido como 

desistência tácita de sua oitiva.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 17 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71065 Nr: 3183-61.2017.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI TOME DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Naveiros Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, e conforme urgência, designo a audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2018 às 15 horas e 30 minutos, a ser 
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realizada pela Conciliadora desta Comarca.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71218 Nr: 3260-70.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3260-70.2017.811.0111 (Código 71218).

Exequente: Andreia Ferdinando Varea.

 Executado: Estado de Mato Grosso.

 Vistos.

Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública proposta por Andreia 

Ferdinando Varea em face do Estado de Mato Grosso.

Da análise à petição inicial verifico que não estão preenchidos os 

requisitos do artigo 320 do Código de Processo Penal, visto que os autos 

foram remetidos a este juízo sem cópia da certidão de honorários 

expedida pela Secretária da Vara, pela atuação como advogada dativa 

nos autos 55-67.2016.811.0111 – cód. 59629.

Portanto, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, promovendo a apresentação da 

certidão de honorários, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

Providências necessárias.

Matupá/MT, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71320 Nr: 3319-58.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Augusto Giraldi Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo a audiência de 

conciliação para o dia 06/03/2018, às 13 horas, a ser realizada pela 

Conciliadora desta Comarca.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72170 Nr: 57-66.2018.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo a audiência de 

conciliação para o dia 20/03/2018 às 13 horas, a ser realizada pela 

Conciliadora desta Comarca.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30764 Nr: 1211-71.2008.811.0111

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDBVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPAL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI IIDA - 

OAB:95740/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:3541-B MT

 Autos nº 2008/347 (Código 30764)

Exequente: Intervet do Brasil Veterinária Ltda

Executado: Nortão Produtos Agropecuários Ltda

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (f.158).

 Após ser regularmente citada (f.145), a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Nesse diapasão, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da 

parte executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no 

pagamento espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se 

ajusta à gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por 

que, autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações 

financeiras da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema 

BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34222 Nr: 1532-38.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1532-38.2010.811.0111.

Código Apolo nº: 34222.

Vistos.

Trata-se de impugnação à execução proposto pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da pretensão executória 

apresentada pela parte exequente, assinalando excesso de execução, 

uma vez que, segundo a impugnação: (1) a correção monetária foi 

calculada considerando o INPC como fator legal em todo o período 

calculado; (2) já houve o pagamento de abono anual proporcional, 

referente ao ano de implantação do benefício; (3) os honorários 

sucumbenciais da fase de conhecimento devem ser compensados com 

aqueles arbitrados por ocasião dos embargos à execução.

Em manifestação à impugnação, a parte exequente se manifestou, 

concordando com os cálculos apresentados.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, vale registrar que no tocante ao mérito propriamente dito da 

impugnação, não houve oposição da parte exequente, razão pela qual é 

evidente a sua sucumbência nesta fase processual.

Dessa forma, JULGO PROCEDEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos do executado, fixando a execução em R$ 42.053,94 

(quarenta e dois mil e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos).

 Ante a sucumbência na fase executória, condeno o 

impugnado/exequente em honorários de sucumbência, no percentual de 

10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o decote desse 

montante, daquele arbitrado em favor do patrono na impugnada, na fase 

de conhecimento.

Procedida a retificação do cálculo e, transitada em julgado essa decisão, 

expeça-se RPV, discriminando o valor devido à impugnada e outra em 

favor dos patronos, em relação aos honorários.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Matupá/MT, 06 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34976 Nr: 2289-32.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES BASTARD GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2289-32.2010.811.0111.

Código Apolo nº 34976.

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 30 de novembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35998 Nr: 837-50.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS, ELKE PERIS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DAMIÃO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 837-50.2011.811.0111 (Código 35998)

Exequente: Anatalia Rodrigues da Silva

Executado: Raimundo Damião Marques da Silva

Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Anatalia Rodrigues da 

Silva, menor representada por sua genitora, Sra. Elke Peris Rodrigues da 

Silva, em face de Raimundo Damião Marques da Silva, todos qualificados 

nos autos.

Os autos tramitam há mais de cinco anos sem providência efetiva, eis que 

não foi possível a localização de bens da parte executada passíveis de 

arresto/penhora.

Ademais, embora intimada a dar prosseguimento ao feito (f.80), a 

representante da parte exequente quedou-se inerte.

A causídica nomeada noticia, outrossim, a ausência de contato com a 

parte exequente para continuar exercendo o múnus com proficiência, 

demonstrando, portanto, desinteresse no prosseguimento do feito.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade restará suspensa em razão da concessão da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se certidão em favor da causídica nomeada para fins de cobrança 

dos honorários advocatícios pertinentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá/MT, 12 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36513 Nr: 1354-55.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENI ANTONINHA PIOVESAN MAZZONETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1354-55.2011.811.0111.

Código Apolo nº 36513.

Vistos.

Trata-se de impugnação à execução proposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da pretensão executória 

apresentada pela parte exequente, assinalando excesso de execução, 

uma vez que, segundo a impugnação: (1) a correção monetária foi 

calculada considerando o INPC como fator legal em todo o período 

calculado; (2) já houve o pagamento de abono anual proporcional, 

referente ao ano de implantação do benefício.

Em manifestação à impugnação, a parte exequente se manifestou, 

concordando com os cálculos apresentados.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, vale registrar que no tocante ao mérito propriamente dito da 

impugnação, não houve oposição da parte exequente, razão pela qual é 

evidente a sua sucumbência nesta fase processual.

Dessa forma, JULGO PROCEDEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos do executado, fixando a execução em R$ 14.067,98 

(quatorze mil e sessenta e sete reais e noventa e oito reais).

 Ante a sucumbência na fase executória, condeno a parte 

impugnada/exequente em honorários de sucumbência, no percentual de 

10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o decote desse 

montante, daquele arbitrado em favor do patrono na impugnada, na fase 

de conhecimento.

Procedida a retificação do cálculo e, transitada em julgado essa decisão, 

expeça-se RPV, discriminando o valor devido à impugnada e outra em 

favor dos patronos, em relação aos honorários.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 06 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50760 Nr: 644-98.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SCHNEIDER DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIAGNA MORGANA 

MAGALHAES VIEIRA - OAB:19973/O

 Autos nº 644-98.2012.811.0111.

Código Apolo nº 50760.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação da advogada nomeada para que apresente 

resposta à acusação, no prazo legal ou, havendo motivo justo, renuncie a 

nomeação, visto que, mesmo regularmente intimada deixou de se 

manifestar em favor do acusado para a qual foi nomeada.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51367 Nr: 1262-43.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAÚJO DA COSTA - 

OAB:MT/ 15.134, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1262-43.2012.811.0111 (Código 51367)

Exequente: HSBC Bank Brasil S.A.

Executado: Marcelo de Souza

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (f.149-152).

 Após ser regularmente citada (f.139), a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Nesse diapasão, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da 

parte executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no 

pagamento espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se 

ajusta à gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por 

que, autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações 

financeiras da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema 

BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 18 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52004 Nr: 152-72.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 152-72.2013.811.0111 (Código 52004)

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Antônio Sbardelotto

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (f.28).

 Após ser regularmente citada (f.25), a parte executada deixou de efetuar 

o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Nesse diapasão, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da 

parte executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no 

pagamento espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se 

ajusta à gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por 

que, autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações 

financeiras da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema 

BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 18 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52760 Nr: 899-22.2013.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJW, MJW, MJW, IW, MNW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDIW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o plano de partilha 

entabulado (f.21-22) quanto à partilha dos bens deixados pela “de cujus” 

Delci Ivone Waccholz, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, 

nos termos do art. 654 e ss. do CPC/2015 e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, III, do Código de Processo Civil/2015.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em 

razão do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.Retifico o valor dos honorários 

arbitrados em favor da causídica nomeada, adequando-os aos valores da 

tabela de honorários da OAB-MT, os quais fixo em 04 (quatro) URH, 

expedindo em favor da advogada a certidão pertinente para eventual 

cobrança de valores.Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o 

formal de partilha. Após, cumpridas estas determinações, arquivem-se 

estes autos com as baixas e anotações devidas.Cientifique-se o Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá/MT, 13 de novembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54865 Nr: 1019-31.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DOS SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 1019-31.2014.811.0111.Código Apolo nº 54865. Vistos.1) Tendo 

em vista o teor da petição de Ref. 26, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Agassis Favoni de Queiroz e NOMEIO como defensor dativo do acusado o 

advogado ARLON DE SOUZA PORTO.Tomando em conta a natureza da 

causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 (dez) URH 

(...), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo no 

artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o 

“múnus” público não caberá os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos. Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º 

do mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência o 

advogado nomeado:“(...) Considerando a natureza da complexidade dos 

atos praticados pelo Defensor Dativo anteriormente nomeado, reduzo os 

honorários advocatícios anteriormente fixados, para 04 (quatro) URH, pois 

se encontram razoáveis.Dessa forma, EXPEÇA-SE certidão de créditos em 

favor do Defensor Dativo, qual seja, Dr. Agassis Favoni de Queiroz, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos (04 URH), para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.3) No mais, analisando a 

resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos consta, verifico 

não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 

397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de março de 2018, às 

18h45min.INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim 

de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na resposta à 

acusação, para comparecerem à audiência ora designada, advertindo-as 

de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo Penal, “o juiz 

poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem 

prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la no 

pagamento das custas da diligência”.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Intimem-se. Expeça-se o necessário.CUMPRA-SE.Matupá/MT, 18 

de dezembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57561 Nr: 980-97.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Autos nº 980-97.2015.811.0111.

Código Apolo nº 57561.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação da advogada nomeada para que apresente 

resposta à acusação, no prazo legal ou, havendo motivo justo, renuncie a 

nomeação, visto que, mesmo regularmente intimada deixou de se 

manifestar em favor do acusado para a qual foi nomeada.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60656 Nr: 440-15.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº 440-15.2016.811.0111.Código Apolo nº 60656. Vistos.1) Tendo 

em vista o teor da petição de Ref. 33, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Agassis Favoni de Queiroz e NOMEIO como defensora dativa do acusado 

a advogada ANGELITA KEMPER.Tomando em conta a natureza da causa, 

FIXO os honorários do mencionada advogada em 10 (dez) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, a 

advogada nomeada para o “múnus” público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado, 

ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência a advogada nomeada:“No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ) (...) Oportunamente será determinada a expedição de 

certidão em favor da Defensora Nomeada para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso.INTIME-SE a advogada nomeada da presente decisão.2) 

Considerando a natureza da complexidade dos atos praticados pelo 

Defensor Dativo anteriormente nomeado, reduzo os honorários 

advocatícios anteriormente fixados, para 04 (quatro) URH, pois se 

encontram razoáveis.Dessa forma, EXPEÇA-SE certidão de créditos em 

favor do Defensor Dativo, qual seja, Dr. Agassis Favoni de Queiroz, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos (04 URH), para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Cumpra-se.Matupá/MT, 18 de 

dezembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64123 Nr: 2167-09.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERREIRA PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY PORTELLA DE SOUZA - 

OAB:4.296/A-OAB/MT

 Autos nº 2167-09.2016.811.0111.Código Apolo nº 64123.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 9, NOMEIO com defensor dativo do acusado 

Manoel Ferreira Pereira Junior o advogado Ruy Portella de Souza devendo 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em conta a 

natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 

(dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. (....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65783 Nr: 364-54.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINEIDE LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT, SECRETARIA DE 

PROMOÇÃO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 364-54.2017.811.0111 (Código 65783)

Classe – Assunto: Obrigação de Fazer

Requerente: Francineide Lima da Silva

Requerido: Município de Matupá (MT)

Vistos em correição.

1 – ACOLHO a emenda à inicial.

2 – CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no 

prazo legal.

3 – Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 19 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67851 Nr: 1513-85.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDCR, PHDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Código nº 67851

Processo nº 1513-85.2017.811.0111

Classe – Assunto: Ação de Alimentos

Autor (es): Ana Paula da Conceição Ribeiro

Réu (s): Tiago Henrique Santos Pereira

Vistos em correição.

Trata-se de ação de alimentos promovida por Paulo Henrique da 

Conceição Pereira, representado por sua mãe Ana Paula da Conceição 

Ribeiro contra Tiago Henrique Santos Pereira.

Ofertada a contestação, vieram-me os autos conclusos para apreciação 

do pedido de revogação dos alimentos provisórios fixados e realização de 

estudo social na residência do requerido.

Nesse ponto, o réu sustenta que a parte autora não é a pessoa que 

exerce a guarda da criança, de forma que considera injusto o pagamento 

de pensão alimentícia em seu favor. Para corroborar seu pedido trouxe 

cópia de boletim de ocorrência lavrado na Delegacia de Polícia, lista de 

presença em reunião escolar, e algumas declarações de pessoas que 

afirmam ser ele, juntamente com a avó paterna, que proporciona auxílio, 

alimentação, saúde e educação à criança.

 Pleiteou a realização de estudo social em sua residência, a fim de 

comprovar o exercício da guarda.

Pois bem. Defiro o pedido de realização de estudo psicossocial de Paulo 

Henrique da Conceição Pereira, a ser realizado tanto na residência do pai 

e avó materna, quanto na residência da mãe, cujo primeiro relatório deverá 

ser apresentado em 10 (dez) dias.

Em relação ao pedido de suspensão do pagamento de alimentos 

provisórios, postergo sua apreciação para após a juntada do relatório da 

equipe multidisciplinar.

 Registro não haver prejuízo à parte ré, neste ponto, dada a reversibilidade 

da medida, se provado que, de fato, a guarda estava sendo exercida pelo 
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pai e não pela mãe.

 No mais, não vislumbro questões processuais pendentes.

Verifico que a controvérsia reside em esclarecer quem efetivamente 

exerce a guarda da criança, bem como a sua necessidade em relação ao 

fornecimento de alimentos. Além disso, deverá ser provada a possibilidade 

do alimentante.

 Para a prova de tais fatos serão admitidas, além das provas já 

produzidas, a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes, 

se requerido.

Posto isso, intimem-se as partes para que no prazo de 15 dias apresentem 

rol de testemunhas, caso ainda não o tenham feito, bem como para que se 

manifestem se têm interesse no depoimento pessoal das partes.

Advirto que o número de testemunhas arroladas não poderá ser superior 

a 10, sendo 03, no máximo, para a prova de cada fato.

Após, abra-se vista ao Ministério Público.

Com o parecer ministerial, venham-me os autos conclusos para 

deliberações e designação de data para audiência de instrução e 

julgamento.

Matupá, 18 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67854 Nr: 1516-40.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel dos Santos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da requerente e condeno o Instituto Nacional de 

Seguro Social a conceder a pensão por morte a MANOEL DOS SANTOS 

COSTA, devida desde a data do requerimento administrativo tendo em 

vista que foi realizado após o prazo previsto no art. 74, inciso I, da Lei n. 

8.213/91.Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do Segurado (de cujus): Maria de Fátima 

Ramos Costa;Nome do beneficiário: Manoel dos Santos Costa;Benefício 

Concedido: Pensão por Morte;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data 

do Início do Benefício (DIB): data do requerimento administrativo 

(16.03.2017);Prazo para cumprimento da sentença: 60 (sessenta) 

dias.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31914 Nr: 931-66.2009.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 342/2009.

Código Apolo nº 31914.

Vistos.

A parte executada concordou com os cálculos apresentados (fls. 

111/112), razão pela qual os HOMOLOGO.

 Expeça-se a competente RPV.

Matupá /MT, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34385 Nr: 1696-03.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1696-03.2010.811.0111 (Código 34385)

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Gráfica do Preto Ltda

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (f.49).

 Após ser regularmente citada (f.48), a parte executada deixou de efetuar 

o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Nesse diapasão, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da 

parte executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no 

pagamento espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se 

ajusta à gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por 

que, autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações 

financeiras da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema 

BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 18 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35630 Nr: 473-78.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 473-78.2011.811.0111.

Código Apolo nº 35630.

Vistos.

A parte executada concordou com os cálculos apresentados (fls. 153), 

razão pela qual os HOMOLOGO.

 Expeça-se a competente RPV.

Matupá /MT, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56051 Nr: 215-29.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Autos nº 215-29.2015.811.0111.

Código Apolo nº 56051.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado para que apresente 

resposta à acusação, no prazo legal ou, havendo motivo justo, renuncie a 

nomeação, visto que, mesmo regularmente intimado deixou de se 

manifestar em favor do acusado para o qual foi nomeado.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se.
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Matupá/MT, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67131 Nr: 1090-28.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE JESUS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21.775/MT

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA e o faço 

para CONDENAR a acusada MARIA DE JESUS BARROS, já qualificado nos 

autos, nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, art. 299 e 

307, ambos do Código Penal.Passo à individualização da pena, na forma 

do art. 68 do Código Penal:(.....).Indo à terceira fase de fixação da pena, 

da mesma forma, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, o 

que resulta na manutenção das penas nos termos acima mencionados, ou 

seja, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 

pagamento de 729 (setecentos e vinte nove) dias-multa, para o crime de 

tráfico de drogas, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para 

o crime previsto no art. 299 do Código Penal e, para o delito previsto no 

art. 307 do Código Penal, em 03 (três) meses de detenção e pagamento de 

10 (dez) dias-multa.Admitido ainda o concurso material dos crimes, as 

penas privativas de liberdade e de multa devem ser somadas, perfazendo 

um total de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 

03 (três) meses de detenção e pagamento de 749 (setecentos e quarenta 

e nove) dias-multa fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário 

mínimo vigente à data do fato, pena esta que torno DEFINITIVA.Reconheço 

em favor da ré o direito de detração do período em que permaneceu presa 

cautelarmente (09 meses e 12 dias). Todavia, não há, pelo lapso temporal 

transcorrido, alteração no regime inicial de cumprimento da pena.Dessa 

forma, considerando que a acusada é reincidente e o “quantum” de pena 

fixada, o regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, com 

fundamento na jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores, bem 

como, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.(....)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68068 Nr: 1637-68.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Autos nº 1637-68.2017.811.0111.Código Apolo nº 68068.Vistos.1) Ante o 

teor da certidão de Ref. 09, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Gabriel de Jesus dos Santos, o advogado IGOR NEVES DE CARVALHO, 

devendo apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em 

conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado 

em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ) (...) . Assim, o descumprimento dessas obrigações 

importará na substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares.Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente 

decisão.Cumpra-se.Matupá/MT, 19 de dezembro de 2017.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71111 Nr: 3192-23.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3192-23.2017.811.0111 (Código 71111).

Exequente: Andreia Ferdinando Varea.

Executado: Estado de Mato Grosso.

Vistos.

Defiro o pedido de pagamento das custas ao final do processo, eis que, 

devidamente justificado o pedido, na forma em que determina a CNGC.

Doutro lado, tratando-se de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, 

CITE-SE a Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, 

art. 910, §1º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Matupá/MT, 19 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71894 Nr: 3582-90.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA JOSE DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3582-90.2017.811.0111.

Código Apolo: 71894.

Vistos.

1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

3 –OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos.

 4 - CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial e 

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à solenidade, acompanhados 

de seus advogados, bem como empós apresentação de contestação 

INTIME-SE a parte autora, para no prazo legal, confrontar documentos e 

teses levantadas na contestação.

5– Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos 

CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e julgamento.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 18 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42806 Nr: 700-49.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanildes Dias Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS 

VG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 700-49.2013.811.0030

Código nº: 42806

DESPACHO

 Vistos etc.

Certifique-se a tempestividade dos embargos de declaração interpostos, 

às fls.140/142, em sendo tempestivo, recebo-os e dê-se vista à parte 

adversa para apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, em 

razão do efeito infringente.

Após, conclusos.

Nobres/MT.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41437 Nr: 1373-76.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eoripia Vieira da Silva Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, desde a data da efetiva 

implementação do benefício em 02.08.2012 (fl. 184-v°) nos termos do 

acórdão do TRF que manteve o pagamento do benefício durante o período 

em que o processo retornou para instrução em 1º instância, devendo o 

valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida 

e correção monetária pela INPC desde o ajuizamento da ação. Condeno o 

requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até esta 

sentença, a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, 

todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. 

Dispensado o reexame necessário, tendo em vista a condenação não 

superar 60 salários mínimos.Sentença não sujeita a reexame necessário 

em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após, 

o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.Nobres/MT.SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21124 Nr: 1599-52.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina Maria de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos etc.

Tendo em vista o lapso temporal do petitório de fl. 110, intime-se o autor 

para que traga aos autos o indeferimento administrativo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Com a juntada desse intimem-se as partes para que se manifestem a 

respeito do aproveitamento das provas ou indiquem provas a produzir, 

justificando a pertinência dessas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão.

Não havendo a juntada do referido documento, intime-se pessoalmente o 

autor para que cumpra a determinação acima, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 22949 Nr: 1562-88.2011.811.0030

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Lucila Nobre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1562-88.2011.811.0030

Código 22949

SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

 Certidão, à fl. 151, informando que a interditanda não está mais abrigada 

no lar dos idosos.

 O Ministério Público, às fls. 163/164 pugnou pela extinção do processo, 

haja vista a perda superveniente do objeto.

 É o relatório. Decido.

Verifico que assiste razão ao Ministério Público, haja vista que à sentença 

foi fixado como curadora da interditanda a coordenadora do lar dos 

idosos, condicionando a interdição enquanto essa fosse coordenadora e 

enquanto a interditanda morasse no abrigo.

 Considerando que a Sra. Jucelma Aparecida Ribeiro não é mais 

coordenado do lar dos idosos, bem como a interditanda não mais reside na 

instituição a medida a ser imposta é a extinção do feito, haja vista a perda 

superveniente do objeto.

 III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em face da perda superveniente do objeto da 

demanda, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

dos art. 485, VI do NCPC.

Sem custas e honorários advocatícios. P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41434 Nr: 1370-24.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzemira Estacília de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, desde a data da efetiva 

implementação do benefício em 01/08/2012 (fl. 189) nos termos do 

acórdão do TRF que manteve o pagamento do benefício durante o período 

em que o processo retornou para instrução em 1º instância, devendo o 

valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida 

e correção monetária pela INPC desde o ajuizamento da ação. Condeno o 

requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até esta 

sentença, a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, 

todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. 

Dispensado o reexame necessário, tendo em vista a condenação não 
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superar 60 salários mínimos.Sentença não sujeita a reexame necessário 

em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após, 

o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se expedindo o necessário.Nobres/MT.SABRINA 

ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42743 Nr: 625-10.2013.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Gaiva Magalhães dos 

Santos - OAB:19.493, Emerson Flavio de Andrade - OAB:6730, 

Marco Antonio Magalhães dos Santos - OAB:12550

 Verifico ainda que o réu está ciente desta audiência, conforme petição de 

fls. 267. Todavia, indefiro pedido de redesignação em razão de não ter 

justificado até a presente data a impossibilidade de comparecimento, tendo 

apenas alegado de forma genérica que não poderá comparecer ao ato em 

razão de contrato de experiência, sem juntar qualquer documento que 

comprove o alegado. Verifico que o advogado do réu devidamente 

intimado para este ato conforme fls. 257/258, não compareceu nem 

apresentou justificativa, razão por que não há falar se em nulidade. 

Contudo, para evitar prejuízo ao réu e considerando a petição de fls. 267, 

deixo de decretar sua revelia e depreco seu interrogatória a cidade de 

Confresa – MT. Em relação às testemunhas Nilson Dias Pedroso, Amauri 

Zeni e Joanita Emilia da Silva, verifico que estes foram devidamente 

intimadas e injustificadamente não compareceram a este ato. Condeno as 

testemunhas faltantes em multa no valor de 01 (um) salário mínimo, que 

será recolhido em favor do Conselho da Execução Penal, nos termos do 

art. 219 e 453, do CPP. Intime-se para o pagamento, no prazo de 30 dias, 

sob pena de execução e incorrer em crime de desobediência. Redesigno 

audiência para oitiva da testemunha Amauri Zeni para a data de 

24-01-2018, 16:00 horas. Determino a condução coercitiva da testemunha 

e que a testemunha arque com as diligências do Oficial de Justiça, quais 

sejam, a intimação para audiência e a condução coercitiva para aquela.Em 

relação às testemunhas Nilson e Joanita, considerando que são 

testemunhas comum às partes, intime-se a defesa para se manifestar se 

insiste no depoimento destas no prazo de 10 (dez) dias, ressaltando que o 

silêncio importa em desistência. Expeça-se Carta Precatória para a 

Comarca de Confresa-MT com a finalidade de intimar o réu da audiência 

redesignada, bem como realizar o interrogatório deste.Nada mais havendo 

a consignar, por mim, Carmelindo Rei da Silva, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.Sabrina Andrade Galdino 

RodriguesJuíza Substituta (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21112 Nr: 1587-38.2010.811.0030

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual em Favor de V. P. G.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FXG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Autos nº. 1587-38.2010.811.0030

Código 21112

DESPACHO

Vistos etc.

Intime-se a Defensoria Pública para, no prazo legal, apresentar memoriais 

finais.

Cumpra-se.

 Nobres/MT.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21131 Nr: 1606-44.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria de França de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos etc.

 Intimem-se as partes para manifestarem se possuem interesse no 

aproveitamento das provas já produzidas nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Caso não haja interesse, a parte deverá apresentar justificativa 

pormenorizada.

 Cientifiquem-se as partes que não havendo manifestação no prazo 

assinalado, restará caracterizado a concordância com o aproveitamento 

das provas já produzidas no processo, de modo que os autos serão 

encaminhados conclusos para prolação de sentença.

 Cumpra-se.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40046 Nr: 1736-97.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquilino Eronias Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1736-97.2011.811.0030Código nº: 40046DECISÃO Vistos 

etc.(...).É o relatório. Decido. Defiro o pedido de fl. 122. Atualizem-se os 

valores das custas e despesas processuais e após, intime-se o requente 

para proceder com o pagamento dessas, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo pagamento, arquivem-se os autos.Não havendo pagamento, 

proceda conforme dispõe o art. 574 e seguintes da CNGC/MT. Arquive-se 

este processo com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Nobres/MT.SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUESJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40496 Nr: 263-42.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Dalla Vecchia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avianca- Oceanair Linhas Aéreas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Pedroso Dias de 

Almeida - OAB:6.910/MT, Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3.844/MT

 Autos nº. 1884-16.2008.811.0030

Código nº. 17136

DECISÃO

Visto etc.

Indefiro parcialmente o pedido de fls. 184/184-verso, vez que não cabe ao 

Poder Judiciário envidar esforços para efetuar diligência em favor de uma 

das partes, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e 

imparcialidade do juízo.

Por outro lado, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 24/04/2018, às 16h00min.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do NCPC).

Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

 A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica 
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a desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).

Em observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do NCPC, intimem-se as 

partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a serem feitos 

ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes 

que findo o prazo a presente decisão se torna estável.

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Nobres/MT.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44420 Nr: 510-52.2014.811.0030

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se ação de divórcio litigioso proposto por Mauro Augusto Ferreira de 

Arruda em face de Luzia Arruda Cardoso.

 Inicial recebida, à fl. 11.

Às fls. 33/34 a requerida manifestou pela procedência da ação.

 O Ministério Público manifestou à fl. 36.

É o relatório. Decido.

 Estando em termos legais, HOMOLOGO, o reconhecimento do pedido 

formulado na ação, pelo que, com fundamento no artigo 226, § 6º, da 

Constituição Federal, c/c. o artigo 1571, IV, do Código Civil, DECRETO O 

DIVÓRCIO JUDICIAL de Mauro Augusto Ferreira de Arruda e Luzia Arruda 

Cardoso Ferreira, e julgo extinto o processo com a apreciação do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja Luzia Arruda 

Cardoso.

Oficie-se ao cartório emitente da certidão de casamento.

Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo à requerida a gratuidade da 

justiça.

Ciência ao MPE.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60459 Nr: 3993-22.2016.811.0030

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naimy Shelitta Pires - 

OAB:17565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo lega.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61760 Nr: 287-94.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joadir Siqueira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson Luiz de Oliveira - 

OAB:21613/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

CORREA DA SILVA - OAB:8184

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do laudo 

juntado à Ref: 41, requerendo o que entenderem de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64839 Nr: 1798-30.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Elétrica Ajax e Acessórios p/Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escavasul Construções e Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a aprte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 5099 Nr: 90-67.2002.811.0030

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Valim de Melo, Elizete de Fátima de 

Oliveira Dalzot, Luiz Antonio Dalzot, Empresa Dalzot & Vieira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elly Carvalho Junior - 

OAB:6132-B, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT

 Processo nº: 90-67.2002.811.0030

Código nº: 5099

DECISÃO

 Vistos etc.

 Acolho pedido ministerial de fl. 830, designo audiência de continuação 

para o dia 24/04/2018, às 14h00min.

 Intime-me.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Às providências.

 Nobres/MT.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 22807 Nr: 1421-69.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves Castro Menezes 

- OAB:16.545/MT

 Autos n.º 1421-69.2011.811.0030

Código n°: 22807

DECISÃO

Vistos e etc.

Trata-se de processo de execução de pena, do reeducando Fernando de 

Mello.

Realizados cálculos, foi oportunizada vista a Defesa e ao MPE, sendo que 

a defesa nada manifestou sobre o cálculo de liquidação de pena de fls. 

267, apesar de devidamente intimada via DJE n. 9669, publicado em 
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02/12/2015. Na oportunidade, o MPE manifestou favorável à progressão 

do regime semiaberto ao regime aberto, com as condições a serem 

fixadas em Audiência Admonitória a ser designada.

É o relatório. Decido.

I – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS

Da análise dos autos, constato a homologação à fl. 278.

II – DA PROGRESSÃO DE REGIME

A Lei n. 10.792/2003, que deu nova redação ao artigo 122 da Lei de 

Execução Penal, dispôs que para a concessão do benefício da 

progressão de regime o acusado precisa demonstrar o preenchimento, 

além do requesito objetivo, referente ao lapso temporal de pena cumprido, 

o requesito subjetivo, qual seja, informação de que o condenado está 

cumprindo a pena. Desse modo, verifica-se que está cumprindo a pena em 

regime semiaberto, não tendo qualquer informação no sentido de que 

houve descumprimento das condições estabelecidas.

No caso dos autos o reeducando preenche o requesito objetivo, haja vista 

que pelo cálculo da execução penal acostado à fl. 267, referido prazo 

findou-se em 28/06/2013, portanto, necessário reconhecer a possibilidade 

do reeducando de cumprir a pena em regime aberto.

Reconheço o preenchimento do requesito objetivo e subjetivo e determino 

a progressão para regime aberto, do reeducando FERNADO DE MELLO.

Designo audiência admonitória para o dia 23/01/2018, às 14:00 horas.

Intime-se o réu da data da audiência designada.

Ciência ao MP, Defesa e ao reeducando (servindo cópia desta como ofício 

e mandado de intimação).

Nobres/MT.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40913 Nr: 758-86.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernadete Oliva da Silva Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos declaratórios 

de fls. 105/108.Após o trânsito em julgado, sem interposição de recurso, 

arquive-se os autos, mediante as baixas e anotações de 

est i lo .Publ ique-se,  Regis t re-se,  In t imem-se,  Cumpra-se.À s 

providências.Nobres/MT.SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42981 Nr: 934-31.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Mendes Machado Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, desde a data da efetiva 

implementação do benefício em 26/06/2013 (fl. 117-v) nos termos do 

acórdão do TRF que manteve o pagamento do benefício durante o período 

em que o processo retornou para instrução em 1º instância, devendo o 

valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida 

e correção monetária pela INPC desde o ajuizamento da ação. Condeno o 

requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até esta 

sentença, a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, 

todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. 

Dispensado o reexame necessário, tendo em vista a condenação não 

superar 60 salários mínimos.Sentença não sujeita a reexame necessário 

em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após, 

o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.Nobres/MT.SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42984 Nr: 937-83.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Marques de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, desde a data da efetiva 

implementação do benefício em 26.06.2013 “DIB - Data do início do 

benefício” (fl. 109/110) nos termos do acórdão do TRF que manteve o 

pagamento do benefício durante o período em que o processo retornou 

para instrução em 1º instância, devendo o valor ser acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária pela INPC 

desde o ajuizamento da ação, devendo o valor ser acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária pela INPC 

desde o ajuizamento da ação. Condeno o requerido, ainda, ao pagamento 

dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas até esta sentença, a teor do que dispõe a 

Súmula 111 do STJ. Custas pelo réu, todavia, está isento nos termos do 

art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. Dispensado o reexame necessário, 

tendo em vista a condenação não superar 60 salários mínimos.Sentença 

não sujeita a reexame necessário em razão de não ultrapassar o valor de 

1.000 (mil) salários mínimos.Após, o trânsito em julgado arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.Nobres/MT.SABRINA 

ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 43732 Nr: 1825-52.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Ortega Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran - Departamento Estadual de Transito de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Processo nº: 1825-52.2013.811.0030

Código nº: 43732

DECISÃO

 Vistos etc.

Tendo em vista que os autos aguardam a realização de AIJ, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24/04/2018, às 15h00min.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho (art. 450 do NCPC).

Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

A intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 
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independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Nobres/MT.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43788 Nr: 1886-10.2013.811.0030

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdJR, SSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI 

- OAB:20005/O, Triana Campana Michelis Leal - OAB:MT - 5.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI, para 

devolução dos autos nº 1886-10.2013.811.0030, Protocolo 43788, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44717 Nr: 736-57.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 "(...)Vistos em correição

Em relação as testemunhas Arlindo da Silva Rondon Filho, Mario Joni 

Santana de Paula e a vitima Iasmin da S. Lima e testemunha defesa Flávio 

Alves Folha, verifico que estes foram devidamente intimadas e 

injustificadamente não compareceu a este ato. Assim redesigno suas 

oitivas, exceto a testemunha Flávio Alves Folha, para a data de 

24-01-2018, 14:30 horas, oportunidade em que o réu será interrogado. 

Homologo a desistência das testemunhas Flávio Alves Folha e Antonia 

Azélia. Determino a condução coercitiva das testemunhas faltantes, bem 

como que estas arquem com as diligências do Oficial de Justiça, quais 

sejam, a intimação para audiência e a condução coercitiva para aquela, 

que desde já determino.

 Condeno as testemunhas faltantes em multa no valor de 01 (um) salário 

mínimo, que será recolhido em favor do Conselho da Execução Penal, nos 

termos do art. 219 e 453, do CPP. No mesmo ato de intimação da 

audiência, intime-se para o pagamento, no prazo de 30 dias, sob pena de 

execução.

 Saem os presentes intimados da redesignação da audiência(...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49485 Nr: 769-13.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leone Luiz Juliano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9.457, Tatiane Corbelino Laccal da Silva - OAB:9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do laudo 

complementar juntado à Ref: 85, requerendo o que entenderem de direito, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61003 Nr: 4236-63.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato Mourão Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Almeida de Souza - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

CORREA DA SILVA - OAB:8184

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do laudo 

pericial juntado à Ref: 43, requerendo o que entenderem de direito, no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42544 Nr: 337-62.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcy Pires de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Publica de 

Nobres - OAB:

 Processo nº: 337-62.2013.811.0030

Código nº: 42544

DESPACHO

Vistos etc.

Organize-se a denúncia no início do processo.

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 21/02/2017, às 

17:00 horas.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Nobres/MT.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza Substituta

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42387 Nr: 1821-70.2017.811.0031

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arrossensal Agropecuária e Industrial S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que INTIMO o Dr. Sandro Leite dos Santos, OAB/MT n.º 

7.532 , via Diário Eletrônico, do r. despacho proferido nos autos, a seguir 

transcrito: "(...)Dessa forma, inferindo-se que a matéria versada nestes 

autos está fora do alcance jurisdicional deste Juízo plantonista, vez que 

cabe a esta magistrada apreciar apenas os pedidos, justificadamente 

urgentes, deverá o Juízo da causa, qual seja Juízo de Nortelândia/Mt, em 

período de expedinte normal analisar o pedido em questão. Intime-se o 

requerente desta decisão, via Dje, na pessoa de seu advogado. 

Cumpra-se."
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30075 Nr: 599-77.2011.811.0031

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Rogério de Julio, Ítalo Lenzi, Adaci Elusa 

Lenzi, Francisco Carlos Freitas Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495 - A

 Vistos.

RELATÓRIO. Trata-se de Embargos a Execução interpostos por 

REGINALDO ROGÉRIO DE JULIO e outros contra BANCO DO BRASIL S/A, 

todos qualificados.

 Entre um ato e outro aportou no processo de execução 10404, em 

apenso, acordo entabulado entre as partes, no qual requereram sua 

homologação.

 Versou a CLAUSULA SEGUNDA que os executados, ora embargantes, 

desistem de todos os processos judiciais em face do executado, cujo 

objeto for o título de crédito sobre o qual acordaram.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

 FUNDAMENTAÇÃO. Conforme relatado as partes entabularam acordo que 

abrange a presente ação. Os executados expressamente desistiram 

(clausula segunda, do acordo juntado aos autos em apenso – código 

Apolo 10404) de todas as ações que relacionavam com o título de crédito 

objeto do acordo.

 Transigiram as partes ainda quanto aos honorários e custas processuais, 

de forma que os embargantes devem arcar com as custas do presente 

feito, se houver.

 O acordo foi homologado pelo juízo nesta data, os acordantes desistido 

do prazo recursal (fls. 123 verso – autos código Apolo 10404, em 

apenso). Nestes termos, extinção do presente feito é medida que se 

impõe.

DISPOSITIVO. Posto isto, extingo o feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

 Custas pelos executados.

 Honorários advocatícios conforme acordados nos autos 10404.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro nos 

termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem como a intimação das 

partes, nos termos do item 914 e 915 da CNGC/MT.

Após o transito em julgado ARQUIVE-SE.

 Intime-se e Cumpra-se.

Nortelândia/MT, 06 de novembro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 26609 Nr: 64-49.2003.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA ANTONIA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 Vistos.

Ante a apresentação de impugnação à execução pelo INSS, intime-se o(a) 

exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56828 Nr: 1242-42.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do réu Dr. Éber José de Oliveira 

para manifestação nos termos art. 422 do CPP, com prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34795 Nr: 130-19.2009.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 Vistos.

 Intime-se pessoalmente a parte requerida para que se manifeste quanto 

ao pedido de extinção à fl. 116, bem como para requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC).

Ressalta-se que o não atendimento às providências acima declinadas 

acarretará na extinção da ação nos moldes do art. 485, inciso III, do NCPC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34796 Nr: 132-86.2009.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 Vistos.

 Intime-se pessoalmente a parte requerida para que se manifeste quanto 

ao pedido de extinção à fl. 112, bem como para requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC).

Ressalta-se que o não atendimento às providências acima declinadas 

acarretará na extinção da ação nos moldes do art. 485, inciso III, do NCPC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47225 Nr: 411-96.2014.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: QCFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDOF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): QUEILA CRISTIANE FARIAS DA CRUZ, 

Cpf: 89779223134, Rg: 1326281-5, Filiação: Benedita Aparecida de Farias 

e Helio Fernandes de Farias, data de nascimento: 01/07/1979, 

brasileiro(a), natural de Ivinhema-MS, divorciado(a), vendedora, Telefone 

66 9652-7900. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/TJMT.Publique-se.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 17 de janeiro de 2018

Deikson Lourenço dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75442 Nr: 2018-39.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Código 75442 – Autos n. 2018-39.2017.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, nomeio a Dra. Jully Franciele 

Ruelis, inscrita na OAB/MT sob o nº 18.164, para patrocinar os interesses 

do acusado.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 17 de janeiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75443 Nr: 2019-24.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid Torres Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 75443 – Autos n. 2019-24.2017.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro nomeio a Dra. Cintia Laureano 

Leme, inscrita na OAB/MT sob o nº 6907/O-MT, para patrocinar os 

interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 17 de janeiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69748 Nr: 386-12.2016.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MHdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRdS, JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, FERNANDO LUIS VERISSIMO - OAB:14357, Fernando 

Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 Autos n. 386-12.2016.811.0091 - Código 69748

 DESPACHO

Vistos, etc.

À vista da petição de fls. 337/338, intime-se a parte contrária para que se 

manifeste no prazo de 05 dias. Após, ao Ministério Público para parecer.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de janeiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71837 Nr: 1777-02.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildete Maia Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a 

conceder a aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º 

da Lei 8.231/91 a Sra. ILDETE MAIA RODRIGUES, na base de um salário 

mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde 26/11/2016, quando 

preenchido o período mínimo de carência.Os juros de mora incidem a 

razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da 

caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Declaro a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada do autor, não tem condições de exercer 

atividade laborativa. Outrossim, CONCEDO ao requerente ILDETE MAIA 
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RODRIGUES TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do 

beneficio no prazo de tinta (30) dias, após sua comunicação por ofício, 

sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até 

o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O direito já foi reconhecido, de 

modo que nem há mais que se falar em probabilidade, e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que se trata de verba 

de caráter alimentar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73467 Nr: 925-41.2017.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HL, RdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil competente, para a 

devida averbação.Eventuais custas remanescentes pelas partes 

requerentes.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 18 de 

dezembro de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75491 Nr: 3-63.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Carlos Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 Código 75491 – Autos n. 3-63.2018.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão de fl. 67-v, nomeio o Dr. Fernando 

França Nishikawa, inscrito na OAB/MT sob o nº 13.169/MT, para 

patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar defesa 

prévia, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de janeiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35876 Nr: 332-27.2008.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido exordial para ANULAR o Auto 

de Infração n.° 43774 e o Auto de Inspeção e Notificação n° 50378, bem 

assim todo o Processo Administrativo n° 08344/2004 que tramitou perante 

a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, e, consequentemente, 

anulo, também, o ato de inscrição na dívida ativa efetivada em 06/11/2007, 

no Livro 00001-J, Folha 029, através do Processo Administrativo 

protocolizado sob o n° 124077/2007 perante a Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso, bem como a Certidão de Dívida Ativa CDA n.° 

002728/07-A.Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a requerida ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10 sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil.Decisão não submissa a reexame necessário nos termos 

do artigo 496, parágrafo 3º, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, arquive-se.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

17 de janeiro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61266 Nr: 1099-26.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ajadir de Lemos Ajala Loubet, Cleber Teobaldo 

Leite, Paulo Sergio Bertolo, Wilson Alves de Moura, Roberto Santos da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16.241, Claudinéia de Oliveira - OAB:OAB/MT 10.845, 

Jayme Rodrigues de Carvalho Junior - OAB:OAB/MT 3.735, Paulo 

Rogério de Oliveira - OAB:OAB/MT-11.324, Sabino Ribeiro Soares 

Neto - OAB:OAB/MT 10861-A, Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/MT, Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 Autos n. 0001099-26.2012.811.0091 - Código 61266 O ato de improbidade 

pode configurar-se a partir de qualquer ação ou omissão, culposa ou 

dolosa, que importe em enriquecimento ilícito (art. 9º), provoque dano ao 

erário (art. 10º) ou viole os princípios da Administração Pública (art. 11º). 

No presente caso, o Ministério Público indica que os atos de improbidade 

consistiram, em resumo, na exigência de prestação pecuniária para a 

liberação de carga de madeira apreendida em operação policial.É verdade 

que referidas condutas, em tese, podem caracterizar atos de improbidade 

administrativa previstos na Lei nº 8.429/92. A partir de então, 

apresenta-se viável o recebimento da inicial para, ao final, decidir sobre os 

fatos aduzidos e o respectivo enquadramento como atos ímprobos.Pelo 

que se extrai dos autos, neste juízo preliminar de admissibilidade, 

conclui-se que a questão posta em juízo reclama, de fato, maior dilação 

probatória e exige o aprofundamento da sua análise, o que somente se 

viabilizará com o recebimento da petição inicial e regular processamento 

da ação aforada.Desse modo, RECEBO a petição inicial, ante a ausência 

de elementos que fundamentem a sua rejeição liminar (art. 17, § 8º da Lei 

8.429/92). Intimem-se as partes e CITEM-SE os demandados para, 

querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 17, 

§9º, da Lei de Improbidade Administrativa).DEFIRO o pedido de fls. 424/440 

e REVOGO parcialmente a decisão de fls. 319/326, tão somente na parte 

em que determinou o afastamento de Ajadir de Lemos Ajala Loubet das 

f u n ç õ e s  p ú b i c a s . A p ó s ,  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  p a r a 

manifestação.CUMPRA-SE a determinação de fls. 421, intimando-se o 

Estado de Mato Grosso para, querendo, integrar a lide, nos termos do 

artigo 17, §3º, da Lei 8.429/92 c/c art. 6º, §3º, da Lei n. 

4.717/65.COMUNIQUE-SE o delegado de polícia de Município de Nova 

Bandeirantes/MT e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato 

Grosso.Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 2017.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72947 Nr: 571-16.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Sinop - Juizo da 3ª Vara, Luiz Carlos 

Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Alex Crestani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE OLIVEIRA LUCHESI 

FILHO - OAB:OAB/SP 129.281, Libero Luchési Neto - OAB:OAB/SP 

174.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:13967

 Nos termos da legislação vigente, artigo 162, § 4° do CPC, impulsiono os 

autos para intimar o advogado da parte Autora para manifestar sobre a 
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Certidão do sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº03/2018-DFNU

O EXMO. SR. DR. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI – MM. JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

CONSIDERANDO a impossibilidade do funcionamento dos serviços 

forense, diante da falta de energia na Comarca de Nova Ubiratã/MT, sem 

previsão de retorno, conforme noticiado pela concessionária de energia 

local,

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender o expediente e os prazos processuais durante o dia 

11 de janeiro de 2018, voltando a contar a partir do primeiro dia útil 

subsequente;

Art. 2º - Os processos urgentes terão regulares andamentos, nos termos 

do Provimento n. 10/2016-CM.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e 

Subseção Ordem dos Advogados do Brasil.

Nova Ubiratã/MT, 11 de janeiro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito Diretor do Foro

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO N. 01/2018-DFNU

O EXMO. SR. DR. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI – MM. JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando os atos de competência do Servidor responsável pela 

Conciliação e a necessidade em dinamizar e tornar célere o cumprimento 

dos atos processuais no âmbito do JECRIM;

Considerando a necessidade de condicionar o formato de intimação, ato 

meramente de impulso, nos autos de Termo Circunstanciado;

RESOLVE:

Art. 1 – A Certidão da Conciliadora que designa a data e o horário da 

audiência preliminar no âmbito do JECRIM – Juizado Especial Criminal da 

Comarca de Nova Ubiratã/MT, valerá como Mandado de Intimação.

Nova Ubiratã/MT, 18 de janeiro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64875 Nr: 1673-25.2017.811.0107

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CdJdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Verificada o ajuizamento em duplicidade destes autos com os autos de n° 

1672-40.2017.811.0107 (64874), provavelmente em decorrência de 

instabilidade do sistema, resta configurada a litispendência.

Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após, arquivem-se com as baixas e comunicações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65427 Nr: 1935-72.2017.811.0107

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: EDERSON PIPPUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio formulado pelo 

servidor EDERSON PIPPUS FERREIRA, referente ao quinquênio de 

09.04.2012 a 09.04.2017, com amparo no art. 109 da Lei Complementar n. 

04/90.

Juntaram-se documentos.

É o breve relato. Decido.

A licença-prêmio por assiduidade é benefício cujas condições de 

concessão estão previstas nos artigos 109 e 110 da Lei Complementar n. 

04/90, in verbis:

 Art. 109 Após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor.

 § 1° Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será 

considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público 

estadual.

 § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

 § 3° Vencido o período aquisitivo da licença-prêmio, o servidor poderá 

apresentar requerimento com a opção pelo gozo, pela conversão parcial 

ou total em espécie ou contagem de tempo em dobro para fins de 

aposentadoria. (* revogado pela Lei Complementar nº 59, de 03 de 

fevereiro de 1999.)

 § 4° Ocorrendo a opção pela conversão em espécie, a autorização para 

pagamento deverá observar a disponibilidade orçamentaria do órgão de 

lotação do servidor, devendo, no caso de indisponibilidade, constituir 

prioridades para a imediata reformulação orçamentária no mesmo 

exercício. (* revogado pela Lei Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 

1999.)

 Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

 I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

 II - afastar-se do cargo em virtude de:

 a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

 b) licença para tratar de interesses particulares;

 c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

 d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Parágrafo único As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas.

 Extraem-se dos dispositivos transcritos os seguintes requisitos para 

concessão da licença especial: a) cinco anos de efetivo exercício no 

serviço público estadual; b) inocorrência de faltas injustificadas no 

período; c) inocorrência de aplicação de penalidade disciplinar de 

suspensão no período; d) inocorrência de afastamento do cargo em 

decorrência de licença por motivo de doença em pessoa da família, de 

licença para tratar de interesses particulares, por condenação a pena 

privativa de liberdade, por sentença definitiva ou para acompanhar 

cônjuge ou companheiro.

 Verifica-se no caso em crivo que o postulante ingressou nos quadros do 

Poder Judiciário como servidor efetivo em 09.04.2012, não havendo 

anotação em seus registros funcionais de falta injustificada, tampouco de 

aplicação de penalidade disciplinar de suspensão.

Pela Diretoria do Foro da Comarca de Nova Ubiratã, onde o servidor 

trabalhou durante o quinquênio objeto da pretensão, foi certificada a 

inocorrência das circunstâncias impeditivas previstas no art. 110, acima 

transcrito (fls. 3).

Nesses termos, satisfeitos os requisitos legais, CONCEDO ao requerente 

licença-prêmio referente ao quinquênio de 09.04.2012 a 09.04.2017, para 

usufruto oportuno, devendo ser observado o art. 111 da Lei Complementar 

n. 04/90.

Comunique-se. Registre-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61277 Nr: 69-29.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUSTAVO STARLICK, JOANARA 

CRISTINA BARBIERI STARLICK, LUIS FERNANDO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16367, ANDREI RAISER - OAB:16481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da parte EXEQUENTE para retirar as 

Cartas Precatórias expedidas para as Comarcas de SALDANHA 

MARINHO/RS e TAPERA/RS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66085 Nr: 2172-09.2017.811.0107

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, 

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, ALICE MARIA BINSFELD, 

DIOGO RICARDO BAVARESCO, GISELE PAULA CELLA BAVARESCO, 

JOSE FLAVIO, MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK CHRISTINA 

BINDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida, para que os réus 

desocupem o imóvel objeto da ação, no prazo de 60 (sessenta) dias, a fim 

de que a parte autora dele tome posse, sob pena de sê-lo feito 

compulsoriamente, bem como multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) limitada ao valor da causa e responsabilização 

criminal.Caso os demandados não cumpram voluntariamente a presente 

decisão, no prazo supra, expeça-se imediatamente o competente 

mandado de imissão de posse em favor da parte autora.CITE-SE a parte 

requerida sobre os termos da inicial, bem como para que manifeste 

eventual interesse na realização de audiência de conciliação.Em seguida, 

caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, intime-o para réplica.Consigne no mandado 

as advertências do artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51674 Nr: 3654-38.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO ARRUDA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, SULAMITA MARIANA 

TELLI BLOSS - OAB:14936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, SE MANIFESTE 

ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54285 Nr: 106-27.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

José Maria Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

NOVA UBIRATÃ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os requeridos a 

fornecerem a parte requerente JOSÉ MARIA ALVES DA SILVA o 

procedimento cirúrgico de angioplastia coronária pleiteado na inicial.Sem 

custas e honorários.Intimem-se os requeridos.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58392 Nr: 502-67.2016.811.0107

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES - 

OAB:13462/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEIVO MANFIO - OAB:MT/16.226-B, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

I, do atual Código de Processo Civil; para o fim de declarar rescindido o 

contrato de arrendamento de imóvel rural entabulado entre as partes, 

determinando ainda o despejo do requerido do imóvel arrendado descrito 

no contrato adunado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa diária no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).Não sendo o 

imóvel desocupado voluntariamente no prazo assinalado, expeça-se o 

competente mandado de despejo da requerida.Ressalto que, o mandado 

deve ser cumprido com a cautela necessária, cabendo ao executor da 

Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta 

natureza, evitando-se tanto quanto possível o conflito.Condeno a parte 

requerida no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.Havendo 

recurso de apelação, certifique, intime a parte adversa para apresentar 

contrarrazões, após remeta ao E. Tribunal de Justiça para recebimento, 

processo e julgamento, consignando nossas homenagens de estilo.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58622 Nr: 601-37.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES PINTO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a aposentadoria 

rural por idade à autora LOURDES PINTO CARVALHO, com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber um salário mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos 

termos retro expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido 

em 01.06.16, respeitada a prescrição quinquenal, com imediata 

implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, 

conforme regra dos arts. 296/297 e 311 do NCPC, tratando-se de verba de 

nítido cunho alimentar. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52025 Nr: 89-25.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 904 de 1095



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA MARIA MARTINS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11277-B MT, ROSANGELA AGNER - OAB:19394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença – execução de título judicial – 

ajuizada por AUREA MARIA MARTINS DE MELO em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, tendo a parte exequente apresentado 

os cálculos para pagamento. Citada, a parte executada apresentou 

impugnação à execução, na qual a parte exequente concordou com os 

valores.

Assim, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os seus jurídicos e 

regulares efeitos, os cálculos apresentados às fls. 160, na forma do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil vigente.

Como consequência, tendo em vista que já fora requisitado o pagamento 

do RPV (fls. 163/164), providencie o necessário para levantamento.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, diga a parte 

exequente no prazo de 05 (cinco) dias sobre o cumprimento e, retornem 

os autos conclusos para deliberações pertinentes.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53425 Nr: 869-62.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

ação, condenando o requerido a conceder a parte requerente MARIA 

LUCIA BARBOSA o benefício previdenciário de Auxílio-Doença, no valor 

de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a 

cessação do beneficio em 29/09/2014 (fls. 19), devendo ser descontados 

os valores já recebidos, com imediata implantação do benefício no sistema 

de pagamento da autarquia requerida, conforme regra dos arts. 296/297 e 

311 do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do NCPC.O benefício deverá ser percebido até sua 

efetiva reabilitação ou recuperação, o que deverá ser fiscalizado pelo 

requerido.As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

com incidência de juros e correção monetária, observados os seguintes 

parâmetros: ante a modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425 

pelo E. Supremo Tribunal Federal, a correção monetária, contada do 

ajuizamento da demanda, será calculada de acordo com o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC nº 

62/2009, até o dia 25 de março de 2015. A partir desta data, referida 

correção será calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial - IPCA-E. Os juros de mora, de seu turno, contados desde 

a citação, serão calculados com base nos índices aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (STJ, AgRg no REsp 

1140905/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, T5 Quinta Turma, julgado em 12 de 

maio de 2015(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62060 Nr: 416-62.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNILDO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conferir a aposentadoria 

rural por idade ao autor OSNILDO BORGES, com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber um salário mínimo por mês, inclusive 

abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, incisos 

VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos termos 

retro expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido em 

10.01.17, com imediata implantação do benefício no sistema de pagamento 

da autarquia requerida, conforme regra dos arts. 296/297 e 311 do NCPC, 

tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Em consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do NCPC.As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

com incidência de juros e correção monetária, observados os seguintes 

parâmetros: ante a modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425 

pelo E. Supremo Tribunal Federal, a correção monetária, contada do 

ajuizamento da demanda, será calculada de acordo com o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC nº 

62/2009, até o dia 25 de março de 2015. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62109 Nr: 438-23.2017.811.0107

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FRIEDRICH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCILAMENTE IMPROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, determinando a suspensão de bloqueios e 

restrições de circulação dos bens, realizada via RENAJUD sobre os 

veículos: a) carreta Bi-Trem, marca Iveco, modelo Eurotech 450E7TN1, ano 

2004, Diesel, cor Branca, constituída por um cavalo, placas NFF- 5337, 

Chassi 93ZM2APH04800089, renavam 831851422; b) Carreta semi 

reboque, carroceria marca Truck Galego SR, ano 2004, placa NFE-6527, 

Chassi 9ª9S16DPS41H8543, renavam n.º 831712350 e c) Carreta semi 

reboque, carroceria marca Truck Galego SR, ano 2004, placa NFE-6567, 

Chassi 9ª9S16DPS41AH8542, RENAVAM 831712481.Condeno a parte 

embargante em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do artigo 82 e 85. § 2º e incisos do CPC.Havendo recurso, intime-se o 

recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo legal (art. 1010, 

§1°, NCPC), após remeta-se os autos ao E. TJM, para juízo de 

admissibilidade (art. 1010, §3°, NCPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o transito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62589 Nr: 688-56.2017.811.0107

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (FESSPEMT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT, Prefeito 

Municipal de Nova Ubiratã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, tornando definitiva a 

decisão que deferiu a liminar, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil.Isento de custas e honorários, conforme Súmulas 512 

do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem 

como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.Extraia-se cópia integral desta sentença para remessa à 
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autoridade coatora, na forma do art. 13 da Lei 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo para interposição de recurso voluntário pelas partes, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame 

necessário, com as nossas homenagens, em observância da regra 

constante do art. 14, § 1º, da Lei 12.016/09.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62683 Nr: 732-75.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SÉRGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conferir a aposentadoria 

rural por idade ao autor JOSÉ RODRIGUES LOPES, com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber um salário mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos 

termos retro expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido 

em 18.05.16, com imediata implantação do benefício no sistema de 

pagamento da autarquia requerida, conforme regra dos arts. 296/297 e 

311 do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar.As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, com incidência 

de juros e correção monetária, observados os seguintes parâmetros: ante 

a modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425 pelo E. Supremo 

Tribunal Federal, a correção monetária, contada do ajuizamento da 

demanda, será calculada de acordo com o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC nº 62/2009, até 

o dia 25 de março de 2015. A partir desta data, referida correção será 

calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial - IPCA-E. Os juros de mora, de seu turno, contados desde a 

citação, serão calculados com base nos índices aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, co()...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65483 Nr: 1957-33.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYLON VASCONCELOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

APRESENTE RESPOSTA ESCRITA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66066 Nr: 2163-47.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR FERLIN, MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN, AGNES 

FERLIN, ROSIMARY LAZARIN FEIJO FERLIN, STELLA FERLIN, NEIVA 

FERLIN, ELIANE FERLIN, SANDRA FERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS ALBINO AMÂNCIO, MARIA APARECIDA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade com pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por AGNES FERLIN e Outros em face de ISAIAS 

ALBINO AMÂNCIO, todos qualificados nos autos.INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada pelos autores.Expeça-se o mandado de averbação da 

existência da ação as margens da matrícula dos imóveis 22 e 22-A da 

Gleba Atlântica - matrículas nº 1.867 e nº 5.927 CRI de Sinop/MT.CITE-SE a 

parte requerida sobre os termos da inicial, bem como para que manifeste 

eventual interesse na realização de audiência de conciliação.Em seguida, 

caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, intime-o para réplica.Consigne no mandado 

as advertências do artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Apense 

aos feitos de código nº 64171 e 31932.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31539 Nr: 178-58.2008.811.0107

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien F. F. Pavoni - 

OAB:6525/MT, Rodrigo Campos Moraes - OAB:11355/MT, 

Ronimarcio Naves - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS CEZAR - 

OAB:9890-B/MT

 VISTOS.

Trata-se de Medida Cautelar de Sequestro – ajuizada por AGRENCO DO 

BRASIL S/A em face de CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA.

Na fl. 101, a parte executada, requer a extinção do processo, frente o 

adimplemento da obrigação.

Intimado, sob pena de concordância tácita, o exequente, não manifestou 

(fls. 106).

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Devidamente intimado, o exequente quedou-se inerte, o que presume a 

sua anuência com o cumprimento do acordo.

Deste modo, satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC.

Custas e honorários advocatícios na forma do termo de acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, servindo cópia desta 

decisão com mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Após o transitado em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65600 Nr: 2005-89.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Beppler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

OFEREÇA RESPOSTA ESCRITA.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72558 Nr: 484-20.2014.811.0106

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdA, ERdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - OAB:MT 

12.541-A

 DEFIRO os pedidos do Ministério Público e DETERMINO:

I. A realização de novo estudo psicossocial, pela Equipe Interprofissional, 

junto à criança Evelin Amorim Macaúba, no prazo de 15 dias.

II. OFICIE-SE o Conselho Tutelar desta urbe para que, no prazo de 15 dias, 

busque identificar a existência de família extensa da menor que, 

porventura, tenham interesse em assumir a guarda da criança.

III. INTIME-SE. CUMPRA-SE, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin
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 Cod. Proc.: 72136 Nr: 333-54.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T J A de Jesus & Cia Ltda - EPP, Anísio de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35.798

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, 

apresentada por BANCO BRADESCO S/A em face de T.J.A. DE JESUS & 

CIA LTDA - EPP.

Às fls. 43/44, as partes informam que transacionaram sobre o débito e 

requerem a extinção da presente execução.

Sendo assim, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC, declaro satisfeita a 

obrigação e JULGO EXTINTA a presente execução.

Eventuais custas remanescentes pelo executado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, manifestada no item 05 do acordo, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquive-se o feito com 

baixas e anotações regulamentares.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 17399 Nr: 37-76.2007.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olímpia José Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olímpio José Martins, Sônia Marly Martins da 

Silva, Sócrates José Martins, Washington Wagne José Martins, Sara José 

Martins, Cleber José Martins, Selma José Martins de Moura, Leonardo de 

Souza Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:GO 24.773, Douglas Rodrigues Martins - OAB:MT 

19.909, Lindinalva Lopes Rocha Nunes - OAB:GO 8.337, Marcel 

Carlos Lopes Félix - OAB:MT 7.511, RONNY CÉSAR CAMILO MOTA - 

OAB:OAB/MT 8.815-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o herdeiro Leonardo de Souza Martins, por seus procuradores, 

para que manifeste acerca do contido nas f. 193-212 no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 66780 Nr: 383-27.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ines dos Santos Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELE PIRES FERREIRA - 

OAB:GO 19.918/O

 Vistos, etc.

Considerando que a intimação não foi publicada em nome do advogado do 

exequente, REITERE-SE a intimação de fls. 252, devendo constar como 

advogado do polo ativo o I. Advogado subscrito às fls. 254.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68172 Nr: 168-80.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o requerido concordou com os cálculos apresentados 

pela parte exequente, fls. 125-verso, HOMOLOGO por sentença os 

cálculos apresentados às fls.120/124, EXPEÇAM-SE o respectivo 

Precatório e RPV, nos termos do Art. 910, §1º, do Código de Processo 

Civil.

INTIME-SE a exequente para que informe conta bancária para pagamento.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74502 Nr: 633-79.2015.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercília Rocha Medrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 I. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos, 

homologando os cálculos apresentados às fls. 06/08, nos termos do art. 

535, §3º, I e 487, I do Código de Processo Civil;II. CONDENO o embargado 

ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os 

quais fixo em 10% do proveito econômico, sendo este a diferença entre 

os cálculos apresentados e aqueles aqui homologados. SUSPENDO, 

porém, a cobrança, por ser o embargado beneficiário da justiça gratuita;III. 

TRASLADE-SE cópia da sentença aos autos principais.Sentença 

reg is t rada e le t ron icamente  nes ta  da ta .  PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68411 Nr: 371-42.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivalda Maria Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A, Cleber da Silva Camargo - OAB:MT/15.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o Advogado Arnaldo de Souza (OAB-MT 11.283-A) foi 

contratado pela autora em 2009 e até o momento não consta qualquer 

instrumento de revogação do seu mandato e, ainda, que Elson Rezende de 

Oliveira (OAB-MT 12.452) carreou procuração às fls. 162, tendo ambos 

pleiteado o cumprimento de sentença, DETERMINO:

II. INTIME-SE a parte autora para regularizar sua situação processual, a fim 

de dar prosseguimento ao feito;

III. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68508 Nr: 468-42.2009.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atailto Fernandes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerente para que providencie o prosseguimento do 

feito no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72418 Nr: 422-77.2014.811.0106
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. O. Soares Araújo-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16.585/A, James Allen Correia Fernandes - OAB:GO 

30.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Washington Faria de 

Siqueira - OAB:MT 18.071-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

apresentada por L.O. Soares Araújo-epp em face do Itaú Unibanco S/A, 

ambos devidamente qualificados e representados nos autos.

O autor alega, em apertada síntese, que o contrato firmado junto à 

instituição ré possui cláusulas abusivas, em especial no que toca os juros 

remuneratórios e encargos penalizadores: comissão de permanência, 

juros de mora e multa.

Pede a aplicação do regime jurídico protetivo consumerista e a 

procedência dos pedidos para afastar os encargos abusivos, determinar 

a devolução em dobro de eventual saldo e impedir a ré de incluir seu nome 

em cadastro de inadimplentes.

Em sede de tutela cautelar pede que o veículo objeto do contrato 

permaneça em sua posse, garantindo, assim, a continuidade de sua 

atividade empresarial.

Requer autorização para depositar em juízo os valores que entende 

incontroversos.

Os pedidos de tutela cautelar foram indeferidos pelo juízo em despacho no 

qual se determinou a citação da ré e intimação para apresentar sua 

resposta (fls. 104/105).

Devidamente citada, a ré contestou a inicial sustentado, em suma, a 

legalidade das cláusulas contratuais (fls. 168/170).

A autora impugnou a contestação alegando, em sede de preliminar, a 

preclusão do questionamento dos cálculos por ela apresentados e reiterou 

os argumentos veiculados na inicial.

A ré, então, se manifestou pleiteando a extinção do feito sem julgamento 

do mérito, por descumprimento do art. 285-B, do Código de Processo Civil, 

vez que a autora não prosseguiu com o pagamento dos valores 

incontroversos (fls. 195). Por fim, pede a continuidade do processo de 

busca e apreensão, cód. 72757, apensado a estes autos (fls. 199).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Verifica-se que a parte autora pleiteou, na inicial, a possibilidade de 

depositar em juízo os valores incontroversos. Tal pedido não foi apreciado 

até a presente data.

É cediço que a determinação legal para que, em ações revisionais de 

contrato, paguem-se os valores incontroversos, obriga que os 

pagamentos sejam feitos diretamente ao credor e não por meio de 

depósito judicial, razão pela qual indefiro tal pedido.

Entretanto, a extinção do feito por descumprimento do disposto no art. 

285-B, nos termos expostos pela ré, resultaria em violação ao princípio da 

vedação da decisão surpresa, bem como da primazia do julgamento de 

mérito, mesmo porque, o feito tramita desde 2014, não sendo razoável a 

prolação de sentença terminativa sem que se possibilite ao autor a 

regularização do ponto.

Sendo assim e tendo em vista a desnecessidade de dilação probatória, 

passo ao julgamento de mérito do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Preliminar:

O autor, em sua réplica, suscita como matéria preliminar a preclusão 

quanto à impugnação dos cálculos por ele apresentados na inicial, sob o 

fundamento de que, ao não se manifestar expressamente sobre os 

mesmos, apresentando memorial de cálculo próprio e demonstrativo dos 

encargos incidentes mês a mês, incidiria sobre o requerido a revelia em 

relação a este ponto, com a consequente presunção de veracidade dos 

cálculos apresentados.

Entretanto, tal argumento não procede, uma vez que o requerido, em sede 

de contestação, abordou os argumentos da autora, impugnando-os, sendo 

a apresentação de cálculo desnecessária ao julgamento quanto à 

abusividade ou não das cláusulas.

Sendo assim, rejeito a “preliminar” aventada às fls. 184.

Do Mérito:

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Pretende a parte autora a limitação dos juros remuneratórios, porém, 

inexiste limitação legal à taxa de juros.

A Lei de Usura não pode ser invocada no caso vertente, a teor da Súmula 

596 do STF: “As disposições do Dec. 22.626/1933 não se aplicam às 

taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas 

por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro 

nacional”.

Ademais, no Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530-RS já restou 

sedimentado:

 (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

 a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 

596/STF;

 b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si 

só, não indica abusividade;

 c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo 

bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

 d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

– art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do julgamento em concreto.(...) (STJ – Resp 1.061.530-RS; 

Relatora: Min. Nancy Andrighi; Data do Julgamento: 22/10/2008; Data da 

Publicação: 10/03/2009).

Por fim, se faz relevante asseverar que sem a efetiva demonstração de 

que foi ultrapassada, em muito, a taxa média de mercado, não é possível 

configurar a abusividade dos juros.

Portanto, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pedido 2) (a):

No que concerne à capitalização de juros, já decidiu o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 973.827/RS, submetido ao rito 

dos recursos repetitivos, verbis:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES 

REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 

22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros 

vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um 

ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, 

de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros 

compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, 

prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de 

estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica 

capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de 

juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 

22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida 

a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a 

comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros 

encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos 

encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que 

decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas 

contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012 – grifei)

Na espécie, verifica-se que o contrato foi celebrado após 31/03/2000 e 

que a capitalização foi pactuada de forma expressa e clara, sendo que a 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, razão 
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pela qual não pode ser acolhido o pedido formulado pela parte autora.

Logo por se tratar de contrato de cédula de crédito bancário, regulado 

pela Lei 10.931/04, é perfeitamente admissível, conforme estabelece o art. 

28, § 1º, inciso I e já decidiu o nosso Tribunal de Justiça, verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - NULIDADE DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

PLANILHA DO DÉBITO – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 28, § 2º DA LEI 

10.931/04 –REJEIÇÃO – PLENO CONHECIMENTO DOS ENCARGOS 

CONTRATADOS E DOS ÍNDICES PACTUADOS - PREVALÊNCIA DO PACTA 

SUNT SERVANDA - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE 

CONSTATADA – ÍNDICE EM DISSONÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO 

– REDUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE NOS 

TERMOS DO INCISO I, § 1º, DO ARTIGO 28, DA LEI 10.931/04 – ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA – PARTES VENCIDAS E VENCEDORAS – FIXAÇÃO DE 

FORMA PROPORCIONAL E EQUÂNIME - RECIPROCIDADE – ART. 21, CPC - 

RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO E RECURSO DA 

EMBARGADA PROVIDO EM PARTE. (...). É admitida capitalização de juros 

na Cédula de Crédito Bancário se devidamente pactuada em contrato, 

inteligência do inciso I, § 1º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 (grifei). Em 

havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar 

proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 21, caput, do CPC. (Ap 

18647/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 17/03/2014)

(TJ-MT - APL: 00161572520128110041 18647/2013, Relator: DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/03/2014, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2014)

DA COBRANÇA E CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS – Pedido 2) 

(b):

Alega a parte autora que a cobrança de encargos contratuais moratórios 

é indevida, uma vez que não se encontra em mora, entretanto, caso 

reconhecida a mora, pede a exclusão dos encargos aplicados 

cumulativamente: juros moratórios, juros remuneratórios, correção 

monetária e multa contratual, “em face da ausência de inadimplência da 

cobrança de comissão de permanência” (fls. 37/38).

Quanto à mora, tem-se que evidente, uma vez que a própria autora 

apresenta planilha com saldo incontroverso, o qual, ao que consta, não 

está sendo pago ou depositado em favor do credor.

No que concerne à comissão de permanência, esta pode ser cobrada 

desde que pactuada contratualmente - como é o caso dos autos - sendo 

certo que, a teor da Súmula 294 do STJ, “não é potestativa a cláusula 

contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa 

média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do 

contrato”.

 No entanto, o que não se admite é a cumulação da comissão de 

permanência com os juros remuneratórios, tampouco com os outros 

encargos moratórios, quais sejam: multa, juros moratórios e correção 

monetária, consoante vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, verbis:

É admitida a cobrança da comissão de permanência durante o período de 

inadimplemento contratual, calculada pela taxa média de mercado apurada 

pelo BACEN, limitada à taxa do contrato, não podendo ser cumulada com a 

correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, nem com a 

multa contratual (STJ – AgRg no REsp 1004127/RS; Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/09/2008, DJe 

13/10/2008).

Nesse sentido foi editada a Súmula 472 STJ: “A cobrança de comissão de 

permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade 

dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

O contrato prevê em sua cláusula 13:

ATRASO DE PAGAMENTO E MULTA – se houver atraso ou vencimento 

antecipado, o Emitente pagará sobre o valor devido, juros moratórios de 

12% (doze por cento) ao ano mais comissão de permanência calculada à 

taxa de mercado do dia do pagamento, não podendo esta ser inferior à 

maior taxa de encargos cobrada na vigência desta Cédula.

Logo, pelos fundamentos apresentados, deve ser declarada a nulidade 

parcial da cláusula acima transcrita (fls. 85), mantendo-se a cobrança 

apenas da comissão de permanência, sem cumulação com os demais 

encargos, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ficando afastada a 

exigibilidade dos juros remuneratórios, juros moratórios, correção 

monetária e multa.

Neste sentido, a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÕES CÍVEIS – 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRINCÍPIO DA PACTA SUNT 

SERVANDA – OBSERVÂNCIA - COBRANÇA DE COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS E MULTA MORATÓRIA – 

VEDAÇÃO – TAXA DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES NÃO BANCÁRIO E 

TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - COBRANÇA INDEVIDA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. a) O princípio da autonomia da 

vontade que rege as relações contratuais e a regra do pacta sunt 

servanda sofrem limitações, ante a possibilidade da revisão de cláusulas 

consideradas abusivas a fim de se analisar a legalidade, razoabilidade e 

devida validade do contrato e das suas cláusulas. b) A cobrança da 

comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência 

desde que pactuada e não cumulada com os encargos moratórios, tais 

como juros moratórios e multa. c) Após a Resolução do Conselho 

Monetário Nacional nº 3.518/2007, em vigor a partir de 30/04/2008, a 

cobrança dos serviços bancários para as pessoas físicas ficou limitada 

às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida 

pela autoridade monetária. Desde então, o que não está incluído pelo 

Banco Central não pode ser cobrado. d) Decisão monocrática mantida. 

(Ag 155392/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016) 

(TJ-MT - AGV: 01553922820158110000 155392/2015, Relator: DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2016, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO 

BANCÁRIO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - 

CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA DE FORMA ANUAL - COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE 

- MULTA CONTRATUAL - MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO - 

DESNECESSÁRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. O Código de Defesa do Consumidor 

é aplicável às instituições bancárias (Súmula nº 297 - STJ), com nulidade 

de cláusulas abusivas e vedação à prática do anatocismo. Nos termos da 

jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros 

remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos 

por legislação específica quanto ao ponto. Não sendo o contrato previsto 

por Lei especial que comanda prazo para sua fixação, deve incidir a 

capitalização anual, anotando uma situação mais benéfica ao consumidor, 

refletindo melhor a idéia da Lei Consumerista. A comissão de permanência 

é permitida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, 

moratórios ou multa contratual. (Ap 110480/2010, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2011, 

Publicado no DJE 15/04/2011) (TJ-MT - APL: 00272906920098110041 

110480/2010, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 06/04/2011, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/04/2011)

DA NÃO INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÕES E INFORMAÇÕES À CENTRAL DE RISCO DO BACEN E 

MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – Pedido 2) (c):

Pede, a autora a fixação em sentença de obrigação de não fazer, 

determinando-se à parte ré que se abstenha de inserir seu nome em 

cadastros de inadimplentes ou fornecer informações à central de Risco do 

BACEN.

Pede, ainda, a manutenção do bem objeto do contrato em sua posse.

Tais pedidos, entretanto, não merecem guarida, uma vez que, evidenciado 

o inadimplemento, a partir das cláusulas contratuais e alterações 

decorrentes desta sentença, tais provimentos constituem exercício regular 

de direito por parte da ré/credora.

Mesmo porque, se a propositura de ação não impede a constituição em 

mora e execução do débito, tampouco é apto a fazê-lo a sentença que, 

embora reconheça a nulidade parcial de cláusulas específicas do 

contrato, não extingue os efeitos do negócio jurídico.

Enunciado da Súmula380 do STJ: A simples propositura da ação de 

revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – Pedido 2) 
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(d):

No tocante ao pedido de restituição em dobro das quantias eventualmente 

pagas em excesso, deve ser acolhido o pedido de restituição, porém de 

forma simples, se apurados valores pagos a maior, não se aplicando a 

regra do parágrafo único do art.42 do CDC, porque a cobrança foi com 

base em contrato cuja cláusula ainda não havia sido declarada nula, 

conforme vem decidindo nosso Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS – ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – 

ABUSIVIDADE – OCORRÊNCIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO 

SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de 

mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS). 

Nos contratos bancários, cláusula mais tarde declarada nula, cabível a 

restituição simples e não em dobro (STJ AgRg no AREsp 508461 / SC). 

(Ap 53471/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 

24/07/2017) (TJ-MT - APL: 00009747720138110041 53471/2017, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/07/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

24/07/2017)

Com efeito, a presente ação é de cunho revisional, o que implica buscar 

um comando futuro e incerto, de resultado desconhecido, a modificar o 

conteúdo ou mesmo a execução do contrato levado a efeito.

Insta consignar, por oportuno, que não há confundir compensação ou 

repetição como institutos jurídicos de direito obrigacional, com a simples 

compensação matemática, decorrente exatamente da correção de 

eventual encargo cobrado que veio a ser modificada por força de 

sentença, o que se admite de acordo com o disposto no artigo 182 do 

Código Civil.

Portanto, o eventual saldo credor ou devedor de ambas as partes só será 

apurado na fase de liquidação de sentença.

DISPOSITIVO:

Pelos fundamentos expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos apresentados pela parte autora, L.O. Soares Araújo-epp, em 

desfavor da parte ré, Itaú Unibanco S/A, para declarar a nulidade parcial 

da cláusula 13 do contrato firmado entre as partes, mantendo a cobrança 

da comissão de permanência desde que não cumulada com outros 

encargos, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, excluindo os juros 

remuneratórios e os demais encargos moratórios, quais sejam, multa, juros 

moratórios e correção monetária, bem como condenar a parte ré a restituir 

à parte autora todos os valores pagos a maior, atualizados 

monetariamente pelo INPC a contar de cada desembolso e acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do arts. 240 do CPC e 

405 do Código Civil, os quais deverão ser compensados no saldo devedor.

Tendo em vista expressiva sucumbência da parte autora, condeno as 

partes na proporção de 30% para a parte ré e 70% para a parte autora, 

no pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 86 

do CPC, bem como em honorários advocatícios que arbitro em 10% para a 

parte ré sobre o montante a ser apurado de cobrança indevida decorrente 

da cláusula declarada nula e 10% para a parte autora calculado sobre o 

montante total do proveito econômico buscado, ou seja, o valor total do 

saldo devedor, subtraída a cobrança decorrente da cláusula declarada 

parcialmente nula.

Tais valores serão corrigidos monetariamente a partir desta data e 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em 

julgado, até a data do efetivo pagamento, vedada a compensação, na 

forma da lei.

Por oportuno, DECLARO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Independentemente de trânsito em julgado, TRANSLADE-SE cópia da 

presente sentença para os autos de Busca e Apreensão em apenso 

(Processo nº 618-47.2014.811.0106, Código 72757).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com baixas 

observando-se as formalidades legais.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 72646 Nr: 539-68.2014.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coopermibra - Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Alves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurício Silva - OAB:PR 

19.112, RENATO VARGAS GUASQUE - OAB:PR 5.152

 Vistos em correição.

I. Processo em ordem.

II. Cumpra-se com as diligências necessárias na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77150 Nr: 347-33.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Gonçalves Vianna, Ivanir Maria 

Gnoato Vianna, Mateus Eduardo Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Aliexandre Gutierrez 

- OAB:SP 237773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o pagamento das despesas da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77529 Nr: 603-73.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKDdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KARLA BRANDI 

HOHLENVERGER - OAB:17584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13.983/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77829 Nr: 823-71.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Julia de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onair Oliveira de Moraes, Orlando Gabriel de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:3378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao cumprimento 

do ato deprecado no prazo de cinco dias, tendo em vista o contido na f. 

17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77867 Nr: 852-24.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito Poupança e Investimento do 

Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Antonio Mroginski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Batista - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o pagamento das despesas da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70184 Nr: 109-87.2012.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercino Joaquim de Almeida, Clara Arcanjo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA, para 

devolução dos autos nº 109-87.2012.811.0106, Protocolo 70184, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77920 Nr: 890-36.2017.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJGL, SGdS, CMdS, VGL, JGdS, JGF, PGdS, 

MGdS, RJGS, RGdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 INTIMEM-SE os herdeiros (fls. 21/22) para que se manifestem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sobre o pedido de fls. 66.

Caso haja anuência de TODOS os herdeiros, tendo em vista o risco de 

prejuízo irreparável ao rebanho em decorrência da falta de pasto, fica 

desde já deferida a venda, devendo o inventariante prestar contas no 

prazo de 10 (dez) dias após sua efetivação, depositando o valor integral 

em conta judicial.

Sem prejuízo, DESIGNO audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 

DE MARÇO DE 2018, às 16:00 (horário de Cuiabá - MT).

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77538 Nr: 2953-67.2017.811.0095

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdDdCedA, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Rocha dos Santos - 

OAB:12692-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dado o teor e gravidade dos fatos narrados nos ofícios juntados, DEFIRO 

os requerimentos contidos na cota ministerial retro, razão pela qual 

DETERMINO:

a) REQUISITE-SE a instauração de Inquérito Policial para apurar a suposta 

conduta delitiva da genitora Alina Maria da Silva;

 b) DETERMINO que o Conselho Tutelar acompanhe diariamente as 

menores em sua residência, inclusive nos finais de semana (a começar 

pelo que se inicia), encaminhando o relatório a este juízo no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas;

c) DETERMINO que a psicóloga do juízo realize entrevista com as 

adolescentes, separadamente, visando apurar e esclarecer se a genitora 

realmente está pressionando as filhas a desmentirem os fatos por elas 

narrados, encaminhando o relatório a este juízo no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas;

DETERMINO ainda:

d) INSTAURAÇÃO para apurar eventual ato infracional cometido pelo 

menor Adimilson da Silva em face das adolescentes.

O item "b" da cota ministerial resta prejudicado, tendo em vista que já foi 

determinado o acompanhamento da equipe multidisciplinar junto as 

adolescentes e genitora.

INTIME-SE o Conselho Tutelar para o imediato cumprimento da 

determinação exarada no item "b"

Cumpra-se com urgência.

Paranaíta-MT, 19.01.2018, às 19h50min.

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75884 Nr: 2097-06.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DOS SANTOS DIVINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do denunciado acerca da audiência 

designada em Alta Floresta/MT - Ref. 85, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72837 Nr: 219-46.2017.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça.

Defiro a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da Requerente de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 

99, da Lei 13.105/15.

Retifiquem-se os autos fazendo constar a Assistência Judiciária.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (art.139, VI do NCPC 

e Enunciado n.35 da ENFAM).

DEFIRO o substabelecimento de fls. 19/20. Remetam-se os autos a 

escrivania para promover as alterações no sistema Apolo.

DEFIRO a expedição de carta precatória para citação do réu, conforme 

endereço fornecido em fls. 21/23.

Cite-se e intime-se a parte Requerida para contestar o feito no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Após, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000090-24.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANE BENDLER DE CARVALHO CRESPO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 19/03/2018, às 9h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 
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deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que os advogados devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 22 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-19.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE FREITAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 12/03/2018, às 11h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 22 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-04.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA MATIAS PIRES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 12/03/2018, às 11h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 22 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-86.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO FERNANDES ZAMARCHI DREBES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 12/03/2018, às 11h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 22 de janeiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10166 Nr: 1167-33.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Paloco, Antonio Porto Neto, Maria de 

Fátima da Silva Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inêz Mecenas do 

Carmo - OAB:MT/5.852

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte exequente de fls.153-158.

Assim, defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas 

contas ou aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6617 Nr: 750-17.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duran, Laércio Duran Luque, Magno Ivo 

Bringhentti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6973-MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3052 - A

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte exequente de fls.180-181.

Assim, defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas 

contas ou aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 
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intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10410 Nr: 1384-76.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Comercial, Ind. e Agrop. de Pedra 

Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, Natasha Maria Teixeira - OAB:7933-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauri Carlos Alves de 

Almeida Filho - OAB:MT/9981-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte exequente de fls.217.

Assim, defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas 

contas ou aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15446 Nr: 132-96.2009.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Gama da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte exequente de fls.103-104.

Assim, defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas 

contas ou aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41057 Nr: 806-69.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte exequente de fls.102-105.

Assim, defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas 

contas ou aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48497 Nr: 145-85.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Sacalez, Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson Ferreira Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, impulsiono o feito 

para:
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1- Intimação do defensor do denunciado Wemerson Ferreira Pinheiro, para 

que no prazo legal apresente as Razões de Apelação, tendo em vista que 

o réu manifestou que deseja recorrer da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3514 Nr: 504-26.2001.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ester Assumpção Martins Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Jassen Nogueira 

- OAB:19.081-A MT, Servio Túlio de Barcelos - OAB:MT/14-258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Sérgio 

Tadeu Henriques Marques - OAB:205.005 SP

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, ante ao 

pedido de desarquivamento do feito, impulsiono o feito para:

1- Intimação do causídico, no prazo legal de 05 dias, obtenha vistas do 

autos, para manifestar o que entender de direito, sob pena retorno ao 

arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6600 Nr: 468-76.2004.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durvalina Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anari Vilela de Moraes - 

OAB:10.215-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o acórdão de fl. 238, concedeu a antecipação de 

tutela, intime-se o requerido para que implante o beneficio concedido a 

requerente, ou comprovar que o fez, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), até o máximo 

de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Após, aguarde-se o pagamento do precatório e do RPV expedidos às fls. 

293/294.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14814 Nr: 1106-70.2008.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do requerido 

pelo Sistema Infojud, expeça-se carta precatória no endereço: Rua Manoel 

Jorge, n.º 43, Santos Dumont, Cep. 79.620-100, Município de Três 

Lagoas-MS, com a finalidade de citação do requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41390 Nr: 1137-51.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial de fls. 167.

Designo audiência de justificação para o dia 19 de abril de 2018, às 17h.

Intimem-se o recuperando e seu defensor para que compareçam ao ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42505 Nr: 762-16.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Vilaboa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611, Pollyana de Paula E Silva - OAB:MT/12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração manejados pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social às fls. 112/117.

A certidão de fls. 121 atestou que os embargos foram protocolados fora 

do prazo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme a acertada certidão de fl. 121, verifica-se a intempestividade 

dos presentes embargos.

 O prazo para o requerido interpor embargos é de 10 (dez) dias, conforme 

artigo 1.023 c.c. o artigo 183, ambos do Código de Processo Civil.

O próprio requerido nos embargos de declaração asseverou a 

tempestividade do recurso alegando que possui prazo em dobro para 

recorrer, sendo o término do prazo para apresentar os embargos seria 

10/02/2017.

Contudo o protocolo dos embargos se deu no dia 13/02/2017, ou seja, 

intempestivamente.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 918, inciso I, do Código de Processo 

Civil, não conheço dos embargos de declaração de fls. 112/117.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43758 Nr: 1875-05.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de tutela de urgência formulada pela autora (fls.78-79) 

para que o requerido implante o benefício concedido em seu favor.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para a implantação do 

benefício previdenciário denominado amparo social à pessoa portadora de 

deficiência –BPC/LOAS, necessária à verificação dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar.

 Como se vê, a tutela de urgência, em caso de fundado receio de dano, 

caso destes autos, requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, 

a saber: I) a probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão 

presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade 
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do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

demonstrado através de documentação plausível com a pretensão 

vestibular, razão pela qual DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado 

pela requerente para a implantação do benefício previdenciário 

denominado amparo social à pessoa portadora de deficiência –BPC/LOAS, 

no prazo de trinta (30) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O perigo de difícil reparação é evidente, já que 

se trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda 

seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tenho que a “existência da irreversibilidade inserta no § 2º, do 

artigo 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena do novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 

6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, p. 54.778).”

Ademais, mantenho as determinações exaradas na sentença de fls.74-77, 

devendo a mesma ser cumprida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45148 Nr: 978-40.2014.811.0022

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Fernando Bamberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Regional de Rondonopolis Irmã Elza 

Giovanella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Araújo 

Ramos - OAB:MT/12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Núbia Paniago Pereira 

- OAB:5780-A, Stalyn Paniago Pereira - OAB:MT/6115-B

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte requerida às 

fls. 167/178, visando suprir a omissão na sentença retro.

Alega a parte requerida que houve omissão na decisão, eis que não 

analisou o pedido de justiça gratuita formulado na contestação, afastando, 

assim, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, verifico que 

realmente a omissão na sentença proferida às fls. 166/166-A ao não 

analisar o pedido de justiça gratuita, formulado pela parte requerida na sua 

contestação.

Inicialmente, insta observar que a parte ser beneficiária da assistência 

judiciária gratuita não lhe isenta da condenação à sucumbência, ficando a 

exigibilidade das verbas da sucumbência imposta sujeitas à condição 

suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC, portanto, não há que se 

falar no afastamento da condenação dos honorários de sucumbência.

Em detida análise aos autos, verifico que a demandada pleiteou a 

concessão do benefício da justiça gratuita, contudo não juntou qualquer 

documento para demonstrar a sua hipossuficiência, pois consoante 

dispõe a contrário “sensu” o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, 

a insuficiência da pessoa jurídica não se presume, devendo ser 

demonstrada nos autos.

Acerca do assunto, a jurisprudência vem assentada no sentido de 

estender o beneplácito da Assistência Judiciária Gratuita às pessoas 

jurídicas, desde que comprovada nos autos as dificuldades financeiras 

para arcar com as custas processuais, bem como com os honorários 

advocatícios, sem que isso prejudique suas atividades.

Nos autos, inexiste qualquer documento apontando às dificuldades 

financeiras capazes de justificar o deferimento, pois a condição de 

entidade filantrópica, sem fins lucrativos, por si só, não é suficiente à 

percepção do benefício, pois imperativa é a demonstração da efetiva 

necessidade/dificuldade.

Neste sentido:

“99189007 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CLÍNICA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. REQUISITO NECESSÁRIO PARA A ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. SÚMULA Nº 481 DO STJ. I. “Faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula nº 481, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012.) II. A pessoa 

jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as despesas 

processuais, tem o direito de requer o direito da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 do Novo CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME. (TJSE; AI 201700825785; Ac. 28985/2017; Segunda 

Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Romeu Gouvei Aleite; Julg. 19/12/2017; 

DJSE 10/01/2018)”

“53406847 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA NECESSIDADE. I. A pessoa jurídica faz 

jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, desde que comprove 

sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. II. Consoante 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as pessoas 

jurídicas, com ou sem fins lucrativos, ainda que falidas ou em recuperação 

judicial, devem comprovar que não possuem condição de arcar com as 

despesas do processo sem prejuízo à própria existência. III. No caso, ante 

a não comprovação da real impossibilidade de arcar com as despesas 

processuais, inviável a concessão do benefício pleiteado. (TJMS; AI 

1413117-10.2016.8.12.0000; Rel. Des. Alexandre Bastos; DJMS 

13/12/2017; Pág. 101)”

Desse modo, não estando demonstrada a insuficiência econômica pelo 

parte demandada e, sendo assim, não há como deferir o pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de fls. 

167/178 e, REJEITOU-OS indeferindo o pedido de justiça gratuita à parte 

requerida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66371 Nr: 3208-50.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Sales Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

antecipação de tutela pleiteado pelo autor, para determinar que a parte 

requerida se abstenha de efetuar a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/148798-2, em nome da 

autora, referente a cobrança do TOI n.º 552653/2017, no valor de R$ 

5.077,46 (cinco mil, setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), até o 

julgamento do presente feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento da presente 

decisão, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).Versando a 

causa sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, 

§§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 

09h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5084 Nr: 938-44.2003.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Martiniano Neto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo exequente às fls.38.

Desta forma, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha de acesso ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes 

da CNGC, para que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome 

do devedor.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, do CPC).

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se exequente 

para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 9815 Nr: 830-44.2005.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Amorim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte interessada e eventual proprietário de boa 

fé para se manifestar, no prazo de 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e 

quanto ao interesse na restituição da arma de fogo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Vieira Silva, digitei.

Despacho/Decisão: "...Ademais, tendo em vista as certidões de fls. 

134/135, nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste 

interesse da arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o 

laudo pericial, determino a intimação da parte interessada e eventual 

proprietário de boa fé para se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o 

laudo pericial e quanto ao interesse na restituição da arma de fogo. 

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma, conforme certidões de fls. 134/135, com encaminhamento ao 

Comando do Exército para destruição. Transitada em julgado, proceda-se 

às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências."

 Pedra Preta, 27 de setembro de 2017

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11070 Nr: 609-27.2006.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina Armazéns Gerais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Elina Colodete, Itacir Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Carliene Barros 

Giacomolli - OAB:13739, Roberto César da Silva - OAB:11.994-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Maria Inêz Mecenas do Carmo - OAB:MT/5.852

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte exequente de fls.204-205.

Assim, defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas 

contas ou aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12201 Nr: 218-38.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCN, MIBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Roberto Gouveia 

Marchesi - OAB:370390, Marco Antonio Pizzolato - OAB:SP/68.647

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que manifeste o 

interesse no prosseguimento do feito, bem como regularize sua 

representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40615 Nr: 365-88.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francismar Romildo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte exequente de fls.105.

Assim, defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas 

contas ou aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 
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advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41699 Nr: 1446-72.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Araújo 

Ramos - OAB:MT/12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria laura Santiago - 

OAB:47.079-MG

 Vistos etc.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do executado 

pelo Sistema Infojud, expeça-se carta precatória no endereço: Rua São 

Mateus do Sul, n.º 120, Parque das Oliveira, cep: 87.400-000, cidade 

Cruzeiro do Oeste-PR, com a finalidade de intimação do executado para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia em 

atraso, até a data de sua intimação, sob pena de decretação de sua 

prisão civil e inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43681 Nr: 1817-02.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mathias de Oliveira 

- OAB:MT/16.451

 .Deste modo, tendo em vista que o autor não alegou qualquer justificativa 

para isentá-lo ou suspender o pagamento do débito alimentar, 

mostrando-se desidioso e negligente com sua prole, com fundamento no 

art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado DANILO DA SILVA, devendo constar no mandado de prisão o 

valor do débito alimentar devidamente atualizado.Proceda-se a remessa 

dos autos a Contadoria deste Juízo para a atualização do débito 

alimentar.Após, expeça-se mandado de prisão, devendo o executado ficar 

isolado dos detentos condenados e de alta periculosidade, considerando o 

caráter excepcional da medida coercitiva ora determinada.O prazo da 

prisão civil será de 03 (três) meses (art. 528, §3º, do Código de Processo 

Civil), considerando que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a 

obrigação de pagar a pensão alimentícia.Com o pagamento do débito e das 

prestações que vierem a vencer, expeça-se incontinenti alvará de soltura, 

caso decorrido o prazo da prisão, expeça-se tão somente o alvará.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78727 Nr: 1086-22.2012.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilton Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANILTON FERREIRA DA SILVA, Rg: 

2468932-7, Filiação: Antonio Luiz da Silva e Janete Ferreira da Silva, data 

de nascimento: 11/11/1991, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, 

solteiro(a), Telefone 65-9808-3994. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMANDO o Denunciado - AMILTON FERREIRA DA SILVA, 

para que compareça perante este Juízo e Comarca de Poconé/MT, sito na 

Av. Dom Aquino, nº 372 - Centro, no próximo dia 07 de fevereiro de 2018, 

às 09:00 horas, ocasião em que será realizado seu julgamento na Sessão 

do Tribunal do Júri, desta Comarca.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Inicialmente, com relação ao parecer 

ministerial que se manifestou pela realização do Júri designado para o dia 

1º/11/2017, advirto que este não poderá se realizar em razão da ausência 

de intimação do réu, e para que este seja declarado revel, deverá ser 

intimado, nem que seja por edital; porém, não há tempo hábil em razão da 

proximidade da Sessão de Julgamento. Tendo em conta a negativa na 

intimação da testemunha de Defesa Marcielly da Silva e do réu Anilton 

Ferreira da Silva, REDESIGNO a Sessão do Tribunal do Júri alhures 

aprazada para o dia 07/02/2018, às 09h00. Intime-se o réu por edital, 

notifique-se o Ministério Público. Posteriormente, dê-se vista ao Defensor 

Público para se manifestar com relação a testemunha de Defesa não 

encontrada. Expeça-se o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 21 de dezembro de 2017

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142833 Nr: 5276-52.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildazio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovana Caroline Maldonado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora de que encontra-se designada audiência de 

conciliação para o próximo dia 07 de Março de 2018, às 13:40 horas. 

INTIMANDO ainda para efetuar depósito Identificado com o Código do 

processo acima mencionado, da diligência no valor de R$ 14,00 ( catorze 

reais), na Conta Judicial de Fórum da Comarca de Poconé/MT - CNPJ 

00.156.072/0001-22, Banco do Brasil s/a - agência 0662-9, conta-corrente 

25.275-1, para que o Sr. Oficial de Justiça, possa cumprir o Mandado de 

Citação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 36558 Nr: 2499-12.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wezen Cleber Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Diesel Comercio de Petroleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilcecleide Fátima de 

Oliveira Magalhaes - OAB:6.607, Jesuíno Barbosa Júnior - 

OAB:11858, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 CITANDO o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC/2015 a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 
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pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC. E, nos 

termos do art. 513,§ 2º NovoCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 89807 Nr: 1589-09.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conrado Heitor de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A OAB/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, apensei estes autos aos de Cód. 127452, da 

Ação de Embargos de Terceiroa proposta por Ana Paula Troccoli Chieia 

contra Banco do Brasil S/A, e Conrado Heitor de Mendonça, em 

cumprimento da decisão de ref. 11, daqueles autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130264 Nr: 4501-71.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Marques Neto Ltda - EPP, 

INDALECIO DA COSTA MARQUES NETO, Emerson Douglas da Costa 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 130264

DESPACHO

VISTOS,

 Tendo em vista que a exequente rejeita o bem ofertado pelos executados. 

Defiro o pedido da ref. 21, para que INTIME-SE os executados para pagar 

a divida ou garantir o juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, faça os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132805 Nr: 1011-07.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Delmao de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para querendo, manifestar no prazo legal, sobre 

recursos de apelação de ref. 28

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 49966 Nr: 2475-47.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darilene Maria das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar os embargos de ref.122

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118512 Nr: 634-70.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Regina Falcão Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.99-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - 

OAB:229.951-SP

 Intimar do despaho de ref.40, audiência designada para o dia 06/02/2018 

ás 14:00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124487 Nr: 2269-86.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento designada para o dia 10 de Maio de 2018 às 14h30min, 

conforme despacho de ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131870 Nr: 653-42.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Niete Juliana da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 131870

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Por se tratar de verba alimentar, determino que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício de aposentadoria por idade rural a parte autora, 

conforme sentença à ref. no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos) reais, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil) 

reais.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143870 Nr: 5702-64.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 144573 Nr: 6004-93.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Nunes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para no prazo de 10 (dez)dias, impugnar a 

contestação de ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147150 Nr: 7599-30.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo impugnar a contestação de ref.17

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147420 Nr: 7717-06.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhony Reverthi Galiosan Moraes, João Carlos 

Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Batistella - 

OAB:9.155/MT

 Intimar advogado do denunciado João Carlos Martins dos Santos, para no 

prazo legal apresentar defesa prévia.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 3164 Nr: 45-06.2001.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liseu Gonçalves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Gonçalves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e conforme o caput do artigo 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento ( redesignada para o dia 10 de maio 

de 2018, às 15:00 horas ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 36558 Nr: 2499-12.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wezen Cleber Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Diesel Comercio de Petroleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilcecleide Fátima de 

Oliveira Magalhaes - OAB:6.607, Jesuíno Barbosa Júnior - 

OAB:11858, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 CITANDO o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC/2015 a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 71537 Nr: 1675-48.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Azambuja Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romey Ataide Cabelleira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Albiero Lolli Ghetti - 

OAB:11.115/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galiana Campos Castro - 

OAB:8858/MT

 Vistos,

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROMEY ATAÍDE 

CABELLEIRA contra a decisão proferida nos autos, visando à sua 

reconsideração, sob alegação de evidente omissão.

Afirma que a decisão que deferiu a penhora online foi omissa quanto à 

pendência da análise da exceção de incompetência que tramita em 

apenso,.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, uma vez que a análise da incompetência será feita nos autos em 

que ela tramita, ou seja, na exceção em apenso, não comportando ao juízo 

adentrar ao mérito daquele incidente nestes autos.

Ademais, não vislumbro determinação suspensiva ao prosseguimento da 

presente execução.

Logo, não há contrariedade, omissão ou obscuridade na decisão 

guerreada, carecendo o feito do devido impulsionamento por parte do 

exequente.

Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por 

esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

decisão em todos os seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113031 Nr: 2407-87.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Manoel Cesario de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar os embargos de ref.61

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114815 Nr: 2907-56.2015.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gutemberg Eubank de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:17040/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 Vistos,

Certifique-se acerca da tempestividade dos presentes embargos, bem 

como apense-os à execução principal (Código 2217).

Intime-se o embargado para trazer aos autos as decisões que arbitraram 

os honorários advocatícios em seu favor da quais pretende a execução, 

bem como as respectivas certidões de nomeação no prazo de 10 (dez) 

dias.

Com a juntada, manifeste-se o embargante em 05 (cinco) dias.
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Após, façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117984 Nr: 484-89.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento designada para o dia 20 de Junho de 2018 às 16h30min, 

conforme despacho de ref. 32.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119391 Nr: 823-48.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODS, Lucia de Oliveira Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - BRASIL FOODS S/A, ITAU SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:36568, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT

 CÓDIGO: 119391

DESPACHO

Vistos,

Expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) da forma requerida, 

atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela(s) parte(s) ao seu 

patrono.

Proceda-se a alteração conforme requerido à ref. 54, alterando a razão 

social da requerida BRF. BASIL FOODS S/A para BRF S/A.

 Após, decorrido o prazo de 10 (dez) dias e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128761 Nr: 3661-61.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johny Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 INTIMAR as partes para que possam apresentar os quesitos da pericia, 

conforme despacho de ref. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145484 Nr: 6538-37.2017.811.0028

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 145484

DECISÃO

VISTOS

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita na forma do art.98 do CPC.

Intimem-se os autores para informarem se da união advieram filhos e, em 

caso positivo, juntem aos autos as respectivas certidões de nascimento o 

prazo de 10 (dez) dias.

Com a manifestação, vistas ao MP.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147174 Nr: 7610-59.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joenil Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 147174

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 15 de agosto de 2018, às 16h00min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147495 Nr: 7749-11.2017.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Norte Ltda, Luiz Eduardo Baisi, Joenil Pedro 

de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, considerando que ausente a prestação de garantia 

suficiente e idônea do juízo, INDEFIRO a suspensão da execução.Sendo 

tempestiva a interposição, recebo os presentes embargos, sem efeito 

suspensivo, por não vislumbrar presentes os requisitos exigidos no § 1º, 

do art. 919 do CPC. Cite-se o embargado, para que, querendo, impugne os 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I do 

CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147824 Nr: 7860-92.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salomão Leoba da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147877 Nr: 7882-53.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meiriam Mendes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148083 Nr: 7986-45.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Guia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148859 Nr: 8348-47.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Sebastiana da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Autor acerca da decisão de ref. 04, bem como perícia médica 

designada para o dia 06 de Abril de 2018, às 10h10min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149394 Nr: 38-18.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandir Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 04.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 45563 Nr: 1327-98.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Sálvio Fialho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micaell Ferrone Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edesio Martins da Silva - 

OAB:9254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Ferreira de Castro - 

OAB:95221/SP

 Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por 

esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

decisão em todos os seus termos.De outro norte, como forma de delimitar 

os pontos a serem apurados com as provas a serem produzidas, passo 

ao saneamento do feito.DA INÉPCIA DA PETIÇÃO (...).Assim, REJEITO a 

preliminar apontada.DO SOBRESTAMENTO DO FEITOManifesta-se o 

requerido pelo sobrestamento do feito até o julgamento das ações 

criminais que envolvem a existência do ato ilícito supostamente praticado 

pelo autor bem como pelo requerido.(...), INDEFIRO o sobrestamento do 

feito.Dito isso, dou o feito por saneado e fixo como ponto controvertido a 

responsabilidade civil do requerido.No que cerne ao pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, por não verificar nos autos provas 

contundentes capazes de comprovar a hipossuficiência do requerido, com 

fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE a parte ré para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar a necessidade à concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, em igual 

prazo, efetuar o recolhimento das custas.Expeçam-se os devidos ofícios 

conforme especificado no despacho de ref. 30.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103686 Nr: 3005-75.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcilene da Costa Gonçalves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Pocone Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina G. Bevilacqua - 

OAB:18788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT

 INTIMAR o Requerente, para querendo, apresente as contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106367 Nr: 578-71.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETHYCIA DO CARMO TULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:2139167Matric

 CÓDIGO: 106367

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 87, expeça-se o respectivo alvará conforme 

requerido, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113589 Nr: 2559-38.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES DE ARAUJO 

Procurador Federal - OAB:

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121665 Nr: 1443-60.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Marcio Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CÓDIGO: 121665

DECISÃO

VISTOS

A comarca de Poconé/MT foi a primeira no Brasil a tramitar com processos 

virtuais, ganhando notoriedade por este fato no ano de 2010, sendo que o 

magistrado titular à época, inclusive, recebeu menção por prática 

homenageada no VII Prêmio Innovare.

Desde então, os processos são distribuídos e tramitam de forma virtual 

por meio do Sistema APOLO virtual, recentemente alterado para APOLO 

ELETRÔNICO, através de projeto da Corregedoria.

Outrossim, no ano de 2013, com a implantação do APOLO ELETRÔNICO 

todas as petições e manifestações de Advogados, Defensor Público e 

Promotora de Justiça devem ser encaminhadas por meio do PEA – Portal 

Eletrônico do Advogado.

Por conta disso, as intimações expedidas nestes processos não são 

feitas por meio de encaminhamento dos autos em carga, visto que, por 

óbvio, como se trata de processo eletrônico, basta acessar a rede mundial 

de computadores para ter conhecimento de todo o conteúdo, incluindo as 

mídias referentes a audiências realizadas neste Juízo.

Forte em tais fundamentos INDEFIRO o pedido formulado pelo autor, pois 

trata-se de processo virtual.

 Ressalta-se que quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas por meio de 

contato com os servidores desta comarca por meio do telefone ou por 

e-mail.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124825 Nr: 2378-03.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 124825

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo, impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Por se tratar de verba alimentar, determino que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício de aposentadoria por invalidez a parte autora, 

conforme sentença à ref. , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa diária de R$200,00 (duzentos) reais, até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil) reais.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128379 Nr: 3481-45.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DA ROCHA TAVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 07 de Junho de 2018, às 13h30min, conforme despacho de ref. 

17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132826 Nr: 1020-66.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denildes Canavarros de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, para no prazo apresentar contrarrazões ao 

recurso de ref. 29.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 139284 Nr: 3740-06.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Sandro Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 INTIMANDO o advogado da parte requerida, que encontra-se designada 

audiência de instrução para o próximo dia 05/Fevereiro/2018, às 14:00 

horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 139284 Nr: 3740-06.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Sandro Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 INTIMANDO a parte requerida, de que foi expedida Carta Precatória para a 

Comarca de Manaus/AM, para oitiva da testemunha de acusação - Edson 

Luis de Oliveira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144470 Nr: 5973-73.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS JUSTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para no prazo legal, impugnar a contestação de ref. 

13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147121 Nr: 7585-46.2017.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GONÇALO DE ARRUDA, EUNICE OLIVEIRA 

DE ARRUDA, ALEXSSANDRA ALVES LEMES CAMPOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Oliveira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar sua 

remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147155 Nr: 7600-15.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose da Silva Gonçalves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, sobre a juntada de Mandado de Citação e 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 16, bem como do recibo do 

pagamento integral da dívida pendente, efetuada pela parte requerida - 

José da Silva Gonçalves Filho - ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149053 Nr: 8441-10.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Gonçalina de Arruda Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149522 Nr: 86-74.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora acerca da decisão de ref. 04.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77623 Nr: 1451-07.2017.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pires da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de ação de ação de reconhecimento e dissolução de 

união estável proposta por MARIA PIRES DA LUZ em face de ADEMILTON 

DE JESUS, ambos já qualificados nos autos.

 Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, oportunidade 

em que, mesmo intimada (ref.35), a autora não compareceu a solenidade 

(ref.70). Assim, requereu o representante da Defensoria Pública a 

extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse em agir.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Analisados os autos e considerando o relatado, homologo a desistência 

do presente feito, razão pela qual determino a extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21122 Nr: 1025-16.2003.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. W. Espanholi Madereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - 

OAB:43.638 - SP

 Vistos em correição.

Defiro o derradeiro pedido e determino a suspensão do processo pelo 

prazo máximo de 01 (um) ano.

Decorrido o lapso temporal acima, intime-se a Fazenda Pública para 

manifestação em 10 dias.

Nada sendo requerido, ordeno o arquivamento da execução fiscal, nos 

moldes do § 2º do art. 40 da LEF, com baixa na taxa de congestionamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46347 Nr: 2154-74.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enildo Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Vistos em correição.

Sobre a proposta de acordo da representante ministerial de fl. 57, 

intime-se o requerido para manifestar no prazo de 10 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47823 Nr: 3602-82.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

 Defiro o pedido retro nos termos do artigo 246, inciso IV e artigo 256, 

inciso II, ambos do CPC. Expeça-se edital de citação pelo prazo de 30 

(trinta) dias (art. 257, inciso III, CPC).

 Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56066 Nr: 1034-25.2015.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aurélio Pires Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que se trata de pedido de busca e apreensão, onde não foi 

efetivada a conversão em ação executiva, bem como que a parte 

requerida já foi citada nos autos, indefiro o pedido de arresto via Sistema 

BACENJUD.

Determino a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68640 Nr: 2721-03.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONZAGA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PASSARÁ A CONSTAR: “[…] JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

inicial, a fim de condenar o INSS ao restabelecimento do benefício de 

auxílio doença, no valor de um salário mínimo, em favor da parte autora, 

com termo inicial em 16.01.2009 (ref.19), data da cessação indevida do 

referido benefício, limitando-o pelo prazo de 01 (um) ano, observada a 

prescrição quinquenal . ”  No mais,  persiste como está 

publicada.Aguarde-se o prazo recursal e cumpra-se as demais 

deliberações da sentença.Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18964 Nr: 2787-90.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JAQUESON DOS SANTOS CASTRO, para 

devolução dos autos nº 2787-90.2010.811.0059, Protocolo 18964, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44199 Nr: 3831-76.2012.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Pereira de Araujo da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:4502/MT, Elisangela Hasse - OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Pontual Brotherhood 

- OAB:028790/DF

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, observa-se que o objeto da presente precatória é, 

tão somente, a avaliação do bem penhora, pois, conforme decisão do juízo 

deprecante, o registro da penhora deverá ser providenciado pelo 

exequente.

Assim, o pleito de realização de hasta pública aforado pelo banco 

exequente não merece prosperar, porquanto o objeto deprecado já foi 

devidamente realizado em virtude do auto de avaliação acostado aos 

autos, razão pela qual determino a devolução da missiva ao juízo 

deprecante com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51576 Nr: 1348-05.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Oliveira Luz - ME, Ronaldo Oliveira Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 338,30 (trezentos e trinta 

e oito reais e trinta centavos), para cumprimento do mandado, a ser 

cumprido nesta precatória, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pela Central de Pagamento de Diligências - CPD (site do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso), regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57916 Nr: 2064-95.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a interposição de apelação pela Autarquia Ré, determino a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61658 Nr: 4081-07.2015.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA OLIVEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:020732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Compulsando os autos, verifico que o mandado já foi cumprido pela oficial 

de justiça no endereço declinado em ref. 30, razão pela qual, determino a 

intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Cadastre-se o polo ativo no sistema.

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71732 Nr: 4273-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIRENE PIRES GONÇALVES SILVÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 LOIRENE PIRES GONÇALVES SILVÉRIO ajuizou a presente ação na qual 

pleiteia o benefício previdenciário de concessão de auxílio doença e 

posterior conversão em aposentadoria por invalidez em face do INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref. 10.

Impugnação à ref. 13.

 Laudo médico pericial anexado à ref. 43.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como ponto controvertido, fixo a comprovação de efetivo 

exercício de atividade rural a fim de comprovar a condição de segurada 

especial da parte autora.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 

2018, às 13h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88718 Nr: 8526-97.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA GOMES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata Busca e Apreensão 

do veículo MARCA FORD, MODELO FOCUS SEDAN GLX 1.6 16V, CHASSI 

n.º 8AFUZZFFCDJ135023, ANO DE FABRICAÇÃO 2013 MODELO 2013, 

COR BRANCA, PLACA OBD-7425, RENAVAM 00588634620, descrito no 

contrato de fls. 14/20. Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada pela 

parte autora, mediante termo de compromisso, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o estado de conservação do bem.Diante da 

manifestação da parte autora pelo desinteresse na realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, bem como pela ausência de 

Centro Judiciário de Conciliação (CEJUSCs) nesta comarca, deixo de 

designar audiência prevista no art. 334 do NCPC.No prazo de 05 dias, a 

parte requerida poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo 

os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre do ônus.Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15(quinze) dias 

contados da execução da liminar, fazendo constar que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91758 Nr: 10257-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SOUSA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de EDSON SOUSA 

SOARES, ambos qualificados nos autos.

A parte autora informou aos autos o adimplemento do requerido na 

obrigação imposta extrajudicialmente, razão pela qual pugnou pela 

extinção do presente feito (ref. 13).

É o relatório.

Decido.

Compulsados os autos, verifico que a presente ação perdeu o objeto, 

visto que o requerente informou o pagamento do débito em questão, 

realizado pelo requerido, conforme consta às fls. 50/51, o que enseja o 

reconhecimento da ausência de interesse processual..

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.

Custas já foram pagas.

Sem honorários.

Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9287 Nr: 1624-17.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JAQUESON DOS SANTOS CASTRO, para 

devolução dos autos nº 1624-17.2006.811.0059, Protocolo 9287, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11190 Nr: 1537-27.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JAQUESON DOS SANTOS CASTRO, para 

devolução dos autos nº 1537-27.2007.811.0059, Protocolo 11190, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11278 Nr: 1596-15.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Mauricio de Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JAQUESON DOS SANTOS CASTRO, para 

devolução dos autos nº 1596-15.2007.811.0059, Protocolo 11278, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15126 Nr: 1602-51.2009.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Vistos em corrreição.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

o extrato de penhora on-line via BACENJUD (fl. 106).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18919 Nr: 2742-86.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JAQUESON DOS SANTOS CASTRO, para 

devolução dos autos nº 2742-86.2010.811.0059, Protocolo 18919, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20154 Nr: 818-06.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nazaré Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JAQUESON DOS SANTOS CASTRO, para 

devolução dos autos nº 818-06.2011.811.0059, Protocolo 20154, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40792 Nr: 514-70.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Mendes Fernandes, Joelita Martins Vieira 

Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte apelada para apresentar as contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, 

§3º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40794 Nr: 516-40.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Cícero Gomes Ferreira, Anameres Glória de 

Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte apelada para apresentar as contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, 

§3º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41902 Nr: 1631-96.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Conceição Barbosa Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante do retorno dos autos da segunda instância, observa-se que as 

partes entabularam acordo, o qual foi devidamente homologado.

Assim, expeça-se RPV dos valores devidos à requerente, conforme 

planilha de cálculo de fl. 103/103-v.

 Com a vinda do pagamento, expeça-se o competente alvará para 

liquidação.

 Após, tornem conclusos para extinção.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46344 Nr: 2151-22.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os 

Embargos de Declaração opostos pelo representante ministerial, 

mantendo-se incólume a sentença prolatada às fls. 52/55. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49010 Nr: 4727-85.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transporte Rodoviário 1500 - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Sauber Netto, Rone Alves Peixoto, 

Fidel Barbosa Pereira, Anderson de Souza Silveira, Reinaldo Moreira 

Ribeiro, Osni Diatebuk Janisk, Idamar Bernardo de Sobral, Claudio de 

Carvalho Bezera, Nalberto Gomes Pinheiro, Walcleiton Miranda da Silva, 

Joaquim Odilio Pinto, Franklin Ellen de Faria, Andre Luiz Madia, Reny Lopes, 

Jose Luciano Bezerra da Silva, Gerson Arlindo Anchau, Alexandre Rosa 

da Silva, Rubens Rezer, Alvaro Gotz, Renato Araujo Santos, Neldo Schulz, 

Ailton Malaquias Lisboa, Marcio Luiz Barbosa, Marcelo Romao Torres, 
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Gleidson Mineiro Batista, Alan Marcelo de Souza Tomé, Zenobio Roma de 

Vasconcelos, Jaelson Rodrigues de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido da parte autora de fls. 245/249.

Citem-se os requeridos Renato Araújo Santos e Márcio Luiz Barbosa nos 

endereços indicados.

Cadastre-se os advogados Dr. Carlos Alberto dos Santos e Dr. Cleber 

Tadeu Yamada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55250 Nr: 549-25.2015.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuté Severino de Alencar, Francisco Sindeaux de 

Alencar, Diogo Gomide Azevedo Cury, vulgo "Cururu"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Aparecida Vicente Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16.056 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo José Macena 

Tonani - OAB:204301, Vinicius de Melo Ribeiro - OAB:14.977 - GO

 Vistos em correição.

Sobre o retorno dos autos da instância superior, intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 dias, requererem o que for de direito.

Transcorrido o referido prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55688 Nr: 10207-10.2014.811.0059

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Guilherme Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Ostermann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suelen Rodrigues de Lima - 

OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Talita Santana Costa - 

OAB:OAB/MG 138805

 Vistos em correição.

Processo em ordem. À Secretaria para que proceda ao devido 

impulsionamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65483 Nr: 1509-44.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Costa Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido de ref. 31.

Intime-se pessoalmente o requerido para que proceda a retirada do bem 

litigioso no endereço indicado pelo requerente.

Com a informação de restituição do bem, arquivem-se novamente os 

presente autos com as baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77126 Nr: 1184-35.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIET CORREA BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao pagamento de 

alimentos na importância de 30% salário mínimo, a ser depositado até o dia 

10 de cada mês na seguinte conta bancária: Agência 0016, operação 013, 

conta poupança 00038346-4, Caixa Econômica Federal, em nome de Eliet 

Correa Belo. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96057 Nr: 361-27.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ingo Sergio da Silva Filho, alcunha "Serginho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar a mora, uma vez que a notificação extrajudicial 

não foi entregue no endereço do demandado (fls. 34/35), sob pena de 

extinção.

 Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8866 Nr: 1259-60.2006.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirley Pereira Pantaleão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Alves Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Vistos em correição.

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Em caso de penhora positiva, determino a intimação do executado, 

devendo ser aguardados os prazos previstos nos artigos 847 e 854, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil.
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 Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

manifestação do executado, Intime-se o requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42490 Nr: 2224-28.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenita Soares da Paes, Leandro da Mota Paes 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista o bloqueio do valor efetivado via Sistema BACENJUD, 

consoante extrato anexo, determino a intimação da parte exequente, para 

dar prosseguimento ao feito, em 10(dez) dias.

Decorrido prazo acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53321 Nr: 2801-35.2014.811.0059

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Dias de Alecrim Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrícia Cintra Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hernandes Purificação de 

Alecrim - OAB:143.843 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:OABMT 5.913-B

 Vistos em Correição

I – Processo em ordem.

II – Mantenho os autos em gabinete, ante a correição que esta sendo 

realizada por este Juízo, a qual tem prazo para conclusão dos trabalhos, 

conforme determina a CNGC, bem como da complexidade da presente 

demanda que necessita de tempo hábil para análise dos pedidos.

III - Após o termino da correição (dia 30.06.2016), promover-se- á o devido 

impulsionamento no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

 III – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54020 Nr: 3406-78.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:MT 6.294-B, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando o retorno do AR, determino a intimação da parte autora para 

manifestar em 10 dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54324 Nr: 3612-92.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ATAIDES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Henrique da Silva Vigo - 

OAB:17.074-A - MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-B - 

MT, VERA REGINA MARTINS - OAB:34607 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a data do pedido de suspensão, bem como a ausência de 

informação acerca de eventual cumprimento da busca e apreensão, 

determino a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias.

 Decorrido o prazo acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54565 Nr: 124-95.2015.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Gonçalves Figueiredo, vulgo "Casa 

Grande"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661 - MT, Washington Faria Siqueira - OAB:1.807A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a previsão do art. 4º do Decreto-lei n. 911/69 sobre a 

possibilidade de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, indefiro o pedido de diligências em favor da parte autora e 

determino a sua intimação para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entender de direito, em 10 dias.

Decorrido o prazo acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55083 Nr: 446-18.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, opôs Embargos de 

Declaração da sentença procedente prolatada no presente feito (ref.59).

 Aduziu que houve omissão na sentença, sob alegação de que não foi 

observado o disposto no artigo 1ºF da Lei 9.494/97, no concernente a 

correção monetária.

 Certificada a tempestividade à ref.60.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato.

Decido.

 Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

 Prevê o art. 1022 do NCPC: “Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”

Analisando a sentença atacada, constato que não assiste razão à 

Autarquia Ré, uma vez que no momento da prolação da sentença, em 

relação às prestações em atraso, ficou determinado que na correção 

monetária deverá ser observado os índices oficiais aplicados a caderneta 

da poupança, consoante disposto no 1ºF da Lei 9.494/97. Veja-se:

 “[…] Em relação às prestações em atraso, incidirão correção monetária 

com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de 

1% de acordo com o art. 3º do Dec. n. 2.322/87, até a vigência da Lei n. 

11.960, de 29/06/2009, que deu nova redação ao mencionado art. 1º-F da 

Lei n. 9.494/97, de 10/09/97, devendo ser aplicados, a partir de então, os 

índices oficiais de juros aplicados à caderneta de poupança (...).”

 Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e no mérito os 

REJEITO, mantendo-se incólume a sentença prolatada à ref. 51.

 Aguarde-se o prazo recursal e cumpra-se as demais deliberações da 

sentença.

Intimem-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 928 de 1095



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55878 Nr: 926-93.2015.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTE COSTA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a data do pedido de suspensão, determino a intimação da 

parte autora para dar prosseguimento ao feito ou requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57132 Nr: 1653-52.2015.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Defiro o derradeiro pedido da parte autora e determino a suspensão dos 

autos pelo prazo de seis meses.

Decorrido o lapso temporal acima, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito ou requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69241 Nr: 3040-68.2016.811.0059

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecina Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSE GONCALVES 

FILHO - OAB:45848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão realizado pela parte requerente.

Aguarde-se os autos em cartório, pelo prazo de 06 meses, a juntada do 

exame de DNA para real comprovação da morte do “de cujus”.

 Após o decurso do prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

dias, dar prosseguimento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69582 Nr: 3223-39.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADALTO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iram Borges De Morais - 

OAB:32.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de restabelecimento de auxílio-doença e posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez em face do INSS, ambos já 

qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref. 21.

Impugnação à ref. 25.

 Laudo médico pericial acostado à ref.43.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como ponto controvertido, fixo a comprovação de efetivo 

exercício de atividade rural a fim de comprovar a condição de segurada 

especial da parte autora.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 

2018, às 12h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79504 Nr: 2712-07.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercedes-Bens do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. de Castro Comércio e Serviços LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cadastre-se o advogado Dr. Welton Coelho Cysne.

 Outrossim, considerando o teor da certidão retro, intime-se a parte autora 

para recolher o necessário, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, cumpra-se conforme despacho de ref. 04.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80193 Nr: 3102-74.2017.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilário Moacir Herter, Odete Jost Herter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, Materson Pereira 

Correa, vulgo "Neném", ELIAS RAI BRETANHA MOREIRA, DEMAIS 

INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Vitor Pereira Filho - 

OAB:27701-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme se observa Materson Pereira Correa e Fábio Ribeiro da Silva 

estão segregados na Penitenciária da cidade de Água Boa/MT, razão pela 

qual determino expedição de carta precatória para citação e intimação dos 

mencionados requeridos da decisão liminar.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96126 Nr: 405-46.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINOEL ROSA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar a mora, uma vez que a notificação extrajudicial 

não foi entregue no endereço do demandado (fls. 34/35), sob pena de 

extinção.

 Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50893 Nr: 778-19.2014.811.0059

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Reis Bezerra Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaercio A. Sbrissi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40087 Nr: 2836-97.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Maluf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12.622

 Autos n. 2836-97.2011.811.0059 (código: 40087)

Intime-se a parte executada, via DJE, acerca da penhora realizada (folhas 

45/46), para que, querendo, oponha Embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Apresentados os Embargos, remetam-se os autos à exequente para 

impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

Não sendo oferecidos Embargos, intime-se a exequente, com a remessa 

dos autos, para que forneça os dados bancários para levantamento e 

transferência dos valores bloqueados, apresente cálculo atualizado do 

valor remanescente da dívida, e se manifeste no sentido de dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

remessa do feito ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte (MT), 18 de outubro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15921 Nr: 2357-75.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Oliveira Matos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Graziela Martins Porto 

- OAB:12579/MT

 ANTE O EXPOSTO, em conformidade com o art.174 do CTN c/c art.40, 

§4º, da Lei 6.830/80, declaro prescritos os créditos tributários objetos da 

presente execução, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, II, do NCPC.Transitada em julgado, providencie-se o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Porto Alegre do Norte (MT), 01 de dezembro de 2017.Marcos 

André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47877 Nr: 3655-63.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wemerson Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT, João Cleiton Araujo de Medeiros - 

OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:GO 40.823, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Aqui se tem pedido de execução de sentença, formulado por Wemerson 

Martins de Oliveira em face do Banco do Brasil S/A.

Realizada a intimação da executada para efetuar o pagamento do débito 

exequendo, foi realizado o pagamento parcial.

Na sequência, o exequente manifestou-se nos autos, pugnando pela 

expedição de alvará judicial para liberação do montante depositado e, 

após, requereu a intimação do executado para pagamento do débito 

remanescente.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Determino que se expeça Alvará Judicial de Levantamento de valores, 

através do Siscondj, observando-se os dados bancários indicados na 

petição contida às folhas retro.

Expedido o alvará, intime-se o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias efetue o pagamento dos valores remanescentes.

Porto Alegre do Norte/MT, 19 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64866 Nr: 1275-62.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO 

BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113.756 RJ, NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - 

OAB:18020/B, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100
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 Nestes autos foi determinado o bloqueio de valores nas contas do Estado 

de Mato Grosso.

Na sequência, o exequente pugnou pelo levantamento dos valores 

bloqueados em seu favor, oferecendo, para tanto, um imóvel situado em 

Santa Cruz do Xingu/MT.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da necessidade de se aferir o valor real do imóvel, a fim de se obter 

maior respaldo para apreciação do pleito do exequente no sentido de ser 

levantado o valor outrora bloqueado nas contas da Fazenda Pública 

Estadual, determino:

1- Oficie-se a Imobiliária Moura & Pimenta, situado no município de Santana 

do Araguaia/PA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique um 

corretor imobiliário vinculado à referida empresa para que realize 

avaliação de um imóvel urbano, remanescente do lote nº. 13 da quadra 

residencial 34, do Projeto de Colonização Santa Cruz, situado na cidade de 

Santa Cruz do Xingu/MT, Comarca de Vila Rica;

2- No prazo supramencionado, deverá o corretor informar se aceita o 

encargo e, na mesma oportunidade em que manifestar concordância, 

deverá apresentar a proposta de honorários;

3- Apresentada a proposta supra, abra-se vistas ao exequente para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, deposite judicialmente o respectivo valor, sob 

o ri

4- Após a comprovação nos autos de que houve o pagamento, intime-se o 

corretor imobiliário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

laudo de vistoria e avaliação do imóvel, devendo o profissional avaliar não 

apenas o preço de mercado do imóvel, mas também esclarecer as 

chances de alienação do bem;

5- Eventual inércia do exequente em promover o pagamento do perito 

poderá ensejar no arquivamento do feito;

6- De outro vértice, sendo recusado o encargo pelo avaliador, deverá a 

Secretaria Judicial diligenciar junto à outra imobiliária situada no Estado do 

Pará para realização do ato;

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89163 Nr: 8814-45.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA FONSECA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)defiro o diferimento no recolhimento das custas e taxas 

processuais.Por conseguinte, determino:1-Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, os 

quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, do 

Código de Processo Civil.2-Não noticiado o pagamento no prazo acima, 

proceda o Senhor Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando a parte 

executada na mesma oportunidade.3-Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Senhor Oficial de Justiça.4-Considerando que não há depositário 

judicial na Comarca, deverá o executado, no ato da penhora, indicar um 

possível depositário fiel dos bens.5-Recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, intime-se o cônjuge do executado, nos termos do artigo 842 do 

Código de Processo Civil.6-Acaso não seja encontrado o devedor, 

proceda o Senhor Oficial de Justiça ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantia da execução, observado o procedimento previsto no 

art. 830 do Código de Processo Civil.7-Não encontrados bens suficientes 

para garantia da execução, deverá o Senhor Oficial de Justiça descrever 

na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do 

devedor (CPC, 836, § 1º).8-Em conformidade com o disposto no art. 827, 

c/c art. 85, §§ 1º e 2º, ambos do Código de Processo Civil, fixo honorários 

em favor do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em 

caso de pagamento no prazo assinalado.8-Em conformidade com o 

disposto no art. 827, c/c art. 85, §§ 1º e 2º, ambos do Código de Processo 

Civil, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41867 Nr: 1596-39.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVdJS, WLdSS, WSdS, WSdS, WSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WUEINER CRUZEIRO ASSIS 

VILELA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1596-39.2012.811.0059 (código: 41867)

Considerando a certidão de folha 44 e a petição de folhas 40/41, intime-se 

a parte autora, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o 

endereço atualizado do executado, bem como apresente planilha 

atualizada do débito remanescente cobrado, sob pena de extinção do 

feito.

Porto Alegre do Norte (MT), 19 de setembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50893 Nr: 778-19.2014.811.0059

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Reis Bezerra Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaercio A. Sbrissi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 istos.

Considerando que citado, via edital, a parte requerida nada requereu, 

conforme se depreende da certidão de fl. 24, bem como que a Defensoria 

Pública local momentaneamente não atua na seara cível, nomeio-lhe 

curador especial, advogado militante nesta comarca, Dr. Amauri Martins 

Fontes, OAB 4837-A/MT.

Intime-o para manifestação, no prazo legal.

Com a vinda ou decorrido o prazo, tornem conclusos.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57756 Nr: 1966-13.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Mendonça da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO FERREIRA DE MORAIS - 

OAB:22588/O, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Aqui se tem ação de exclusão de negativação, cumulada com ação por 

indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada 

por MARIA JOSÉ MENDONÇA DA SILVA em face de TELEFÔNOCA 

BRASIL S/A.

A requerente narrou que seu nome foi incluído junto à empresas de 

proteção ao crédito, contudo, afirmou jamais ter feito negociações ou 

celebrado contratos para aquisição de linhas telefônicas com a requerida.

Ressai da inicial que o nome da autoria teria sido lançado no Serasa em 

razão ter celebrado 03 (três) contratos de aquisição de linhas telefônicas 

no Estado de São Paulo, não os tendo adimplido, entrementes a requerente 

afirmou jamais ter vivido em São Paulo, tampouco ter adquirido as linhas 

telefônicas, aduzindo viver na zona rural do município de Confresa/MT.

Recebida a inicial, foi deferido o pleito liminar para o fim de determinar a 

exclusão dos dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Sendo, 

na mesma oportunidade, designada audiência de conciliação.

Aberta a audiência, foi constatada a presença das partes e tentada a 

conciliação, contudo, restou sem êxito.
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Após, foi ofertada contestação e, por conseguinte, a respectiva réplica.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a presente demanda versa sobre relação de consumo, 

impositivo se faz a condução do feito em consonância com as regras 

consumeristas.

Nesses termos, há que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se 

aplicar o artigo 6º VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação 

retratada nos autos é entre uma pessoa física que teria sido lesada por 

uma sociedade empresária fornecedora de produtos e serviços.

Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas sim 

de relação jurídica apontada como sendo vício do produto ou serviço.

E sendo aplicada a regra do artigo 6º VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova.

Nesse contexto, se o autor alegou que, como cidadão e consumidor, foi 

surpreendido com a negativação de seu nome, atribuindo o ato lesivo a 

uma sociedade empresária, há que se reconhecer que a parte mais 

preparada para produzir a prova seria a ré.

Primeiro, porque o autor não poderia produzir prova quanto a fato 

negativo, configurando a chamada prova diabólica. Ou seja, se exigir do 

autor que ele prove que não contratou com a ré e que não é devedor 

perante ela, seria o mesmo que lhe fosse exigido provar o nada e não se 

pode provar o nada, o vazio, pois o nada e o vazio, concretamente, não 

existem. Disso decorre a hipossuficiência técnica do autor, o que autoriza 

a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6º VIII do Código de 

Defesa do Consumidor.

Sendo assim, atribuo à ré o ônus de provar que contratou com o autor e 

que a dívida ainda não foi adimplida, apresentado nos autos os elementos 

que entender suficientes para corroborar suas alegações.

Faculto à parte ré a produção de prova, sendo que, se for pedida prova 

técnica, deverá ser apresentado quesitos e assistente técnico, no prazo 

de 15 dias, sob o risco de preclusão e, caso seja pedida prova 

testemunhal, deverá atentar-se para as regras previstas no Código de 

Processo Civil que disciplinam a matéria, também sob o risco de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60748 Nr: 3685-30.2015.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Dorneles Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO DE FREITAS FILHO, Maria Aparecida 

Rosa da Silva Gawski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 3685-30.2015.811.0059 (código 60748)

Nestes autos, Ari Dorneles Pereira apresentou pretensão de cobranças 

em face de ADALTO DE FREITAS FILHO e Maria Aparecida Rosa da Silva 

Gawski.

Consta dos autos que o autor foi intimado para recolher custas de 

distribuição e que a intimação ocorreu no ano passado, sem que, até a 

presente data, há notícia do recolhimento do montante da despesa.

Decido

Conforme prevê o artigo 290 do Código de Processo Civil, impõe-se o 

cancelamento da distribuição do feito cuja comprovação de custas e 

despesas processuais não tenham sido realizadas nos autos.

Tendo sido regularmente intimada a recolher montante relativo a despesas 

processuais, mas tendo permanecido inerte, é caso de extinção.

Sendo assim, determino o cancelamento da distribuição deste feito e, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 19 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73913 Nr: 5193-74.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarindo Simplicio dos Reis Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 Cumpra-se os termos da sentença proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83234 Nr: 5009-84.2017.811.0059

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela pedido de expedição de Alvará Judicial, formulado pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE/MT.

Do perscrutar dos autos, constata-se somente a presença de ofícios, 

inexistindo qualquer pretensão jurídica externada.

Diante disso, este Juízo, em 01/06/2017, determinou a intimação da parte 

autora para que regularizasse a representação processual e 

esclarecesse a pretensão jurídica objetivada com o feito.

A intimação foi efetivada em 14/06/2017, consoante certidão contida na 

referência 8.

Entrementes, até a presente data não há manifestação da parte autora.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido desta 

ação, eis que é imprescindível a elucidação da pretensão jurídica visada e 

regularização da representação processual, impositiva se faz a extinção 

do feito.

Nesta toada, o artigo 330, §1º, inciso I, do CPC, institui que será indeferida 

a inicial quando esta for inepta, de modo que lhe faltem pedido ou causa 

pedir.

A situação supramencionada amolda-se ao caso em análise, razão pela 

qual, com fulcro no artigo 330, §1º, inciso I, cumulado com artigo 485, 

inciso IV ambos do Código de Processo Civil, julgo e declaro extinta, sem 

resolução de mérito a presente ação.

Isento de custas e despesas processuais.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de 

findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83234 Nr: 5009-84.2017.811.0059

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ofício expedido pela Prefeitura Municipal de Canabrava do 

Norte/MT.

Intime-se o requerente para que esclareça a pretensão jurídica que 

objetiva com o presente, eis que não há nos autos requerimentos a serem 

apreciados por este Juízo.

Outrossim, deverá, ainda, o requerente regularizar a representação 

processual.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95488 Nr: 12369-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvani Barros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 CERTIFICO e dou fé, eu, Maykon de Lima Bessa, para os devidos fins, que 

conforme se denota da decisão à Ref. 14, no campo "imprensa", consta 

"não intimar". Desta forma, com a juntada da procuração, hablitando, 

assim, o patrono ao processo, intimo a defesa a comparecer à audiência 

de instrução e julgamento, disignada por este Juízo, no dia 20 de fevereiro 

de 2018, às 13h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79313 Nr: 2598-68.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte/MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaimeson Hernandes de Oliveira Araújo, 

Renato Gomes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais e em consonância 

com o parecer ministerial DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RENATO 

GOMES VIEIRA. Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor 

do autuado, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as 

cautelas e garantias legais.Ciência ao MPE e a Defesa.Às Providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75131 Nr: 5763-60.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto José Ferleti, vulgo "Galego", Silvino 

Mariano Neto, vulgo "Paraíba"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT, Juscileny 

Siqueira Campos Ferlete - OAB:6404/MT, VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 Contudo, observa-se que os autos vieram conclusos ao Gabinete na data 

de ontem (18/12/2017) e, considerando que o presente envolve diversos 

crimes e réus, além de diversas oitivas de testemunhas, várias horas de 

áudio, grande volume de manifestações, é forçoso reconhecer que não 

haverá tempo hábil para prolação da sentença, primeiramente porque o 

Poder Judiciário adentra ao Recesso Forense a partir do dia 20/12/2017, e 

segundo porque trata-se de processo que envolve réu preso, exigindo-se, 

portanto, urgência em suas determinações. Por issso, manter o réu preso, 

à espera de uma sentença do Juízo Plantonista, que fica encarregado de 

proferir decisões para diversas Comarcas, cumulando incontáveis 

procedimentos urgentes, pode levar à configuração do excesso de prazo 

na prisão.Ademais, a manutenção da prisão do réu não se mostra 

indispensável, pois a ordem pública ficará assegurada porque ele se 

encontra cumprimento pena preso em executivo de pena distribuído nesta 

Comarca.Diante disso, considerando que a segregação cautelar do 

acusado Silvino Mariano Neto mantém-se desde 16/12/2016 e tendo em 

conta que a segregação cautelar, no caso destes autos, não apresenta 

motivos para sua manutenção, porCONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA 

AO ACUSADO, mediante o cumprimento das seguintes condições, sob 

risco de nova decretação da prisão preventiva: a) comparecimento em 

Juízo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas para apresentar 

comprovante de endereço atualizado e informar contato telefônico; b) 

comparecimento mensal em Juízo, enquanto o processo estiver em 

andamento, para informar e justificar atividades; c) proibição de 

ausentar-se da comarca sem autorização judicial;EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA, devendo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo 

tiver que permanecer preso. Ciência ao Ministério Público e à defesa. 

Após cumpridas as formalidades, nova conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94354 Nr: 11770-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Batista Ribeiro, alcunha "farinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 O Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado, 

imputando-lhe a prática dos crimes descritos no artigo 33 “caput” da Lei 

11.343/06, artigo 69 da Lei 9.503/97 e artigo 147, c/c artigo 69, ambos do 

Código Penal.

Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o artigo 55 da Lei 11.343/06, o 

denunciado foi devidamente notificado.

 A defesa prévia foi apresentada (ref. 11).

É o relatório.

Decido.

Analisando a defesa apresenta pelo denunciado, observo que ela não é 

suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem 

dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, recebo a denúncia ofertada na forma em que foi posta 

em juízo, dando o acusado como incurso na prática dos crimes tipificados 

nos artigos 33 “caput” da Lei 11.343/06, artigo 69 da Lei 9.503/97 e artigo 

147, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo o dia 01 de março de 

2018, às 14h30(horário oficial do estado de Mato Grosso) para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Requisite-se o réu, expedindo o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25537 Nr: 708-88.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Rezer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

SANDRA REZER, já qualificado nos autos, vem por meio de advogado 

constituído, propor cumprimento de sentença em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, por meio de remessa eletrônica dos autos 

(convênio INSS e TJ/MT), ou se necessário face ausência de convênio, na 

forma do artigo 535 do NCPC, a qual poderá impugnar a execução no 

prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

Por fim, constato que o ofício de Ref.102 oriundo da Gerência Executiva 

de Sinop/MT embora contenha o nome da parte autora, o histórico de 

pagamento de benefício pertence a segurado diverso, motivo pelo qual 

determino o imediato desentranhamento do ofício de Ref.102 desses 
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autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39270 Nr: 3142-79.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Salviano da Silva, Leandro da Silva 

Souza, Wesley Igaxira Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: tobias piva - OAB:

 Vistos.

À vista da certidão da Sra. Oficiala de Justiça (Ref.17), os denunciados 

noticiaram nos autos que não possuem condições financeiras para 

constituir defensor, assim ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. Tobias Piva, inscrito na 

OAB/MT sob o n°20730-O, devendo ser intimado para defender os 

interesses dos denunciados RODRIGO SALVIANO DA SILVA, LEANDRO 

DA SILVA SOUZA e WESLEY IGAXIRA PESSOA, apresentando resposta 

à acusação, no prazo legal.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB), e art. 264 do CPP.

 Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do 

causídico nomeado o valor equivalente a 20 (vinte) URH’s.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21859 Nr: 11-04.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Cláudio Javé de 

Sá Bandeira, Milton Geller, Vilson Geller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110, Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT

 Certifico que expedi Carta Precatória deprercando a oitiva dos requeridos 

Milton Geller e Vilson Geller, para a Comarca de Lucas do Rio Verde-MT;

 Certifico mais, que ao réu Claudio Javé de Sá Bandeira, citado por edital, 

foi nomeado Curador Especial, o Dr. Fernando do Nascimento Melo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24018 Nr: 134-65.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilce de Fátima Rodrigues Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, verifico que foi mantida a sentença de 1º grau, conforme acórdão 

de Ref.79.

 Ante o exposto e considerando o trânsito e julgado do referido acórdão, 

promova-se o arquivamento dos autos com as anotações e baixas 

necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24422 Nr: 277-54.2015.811.0019

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Ante o exposto, sem maiores delongas, reconheço a decadência do 

direito do Estado de aplicar qualquer medida socioeducativa ao 

representado WERIKES DE SOUZA VIEIRA, e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com julgamento de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, II, 

do CPC.Tendo em vista que o advogado Dr. Moacir Velozo Júnior foi 

nomeado para defender o representado, pela inexistência de Defensoria 

Pública nesta comarca, FIXO o valor dos honorários advocatícios devidos 

ao profissional em 09 (nove) URHs, condenando o Estado de Mato Grosso 

a arcar com tal despesa. Expeça-se a certidão de honorários.Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 18 de 

janeiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39488 Nr: 3240-64.2017.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei Menegatti, Edson Menegatti, Elizane da 

Silva Rosa Menegatti, Sérgio Menegatti, Renata Pereira da Cruz Menegatti, 

Iracema Garnus Menegatti, Ezequiel Buzzacaro, Fabiana Felisberto Stumm 

Buzzacaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO SILVEIRA - OAB:12584/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que através desta certidão INTIMO a requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência da oficiala de justiça 

referente ao ato de mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26515 Nr: 1067-38.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raimundo Santos Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto à impugnação 

ao cumprimento de sentença no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26804 Nr: 1157-46.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alair Maria Santoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 
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- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Bastos de Sena - 

OAB:

 Vistos.

À vista da certidão de trânsito em julgado e considerando que o início da 

execução deve ocorrer por impulsionamento da parte, remeto os autos ao 

arquivo provisório.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29346 Nr: 701-62.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, sob pena de extinção do feito sem resolução, nos termos do 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 31197 Nr: 1646-49.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Paulo Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Vistos.

DESIGNO audiência admonitória para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 

16h30min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 34623 Nr: 980-14.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Almeida Ferraciolli - 

OAB:18563

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de ref. 155, informando tempestividade da 

interposição do recurso, recebo o presente Recurso em Sentido Estrito e, 

nos termos do art. 588 do CPP, intime-se o recorrente para apresentação 

das razões do prazo de 2 (dois) dias, e posteriormente, abra-se vista ao 

recorrido para apresentar contrarrazões, no mesmo prazo.

Apresentadas as contrarrazões ou não, cerifique-se e voltem os autos 

conclusos para sustentação ou reforma da decisão recorrida, nos termos 

do art. 589, do CPP.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 18 de janeiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37118 Nr: 2144-14.2017.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Marino da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que proceda ao pagamento do valor da 

diligência da oficiala de justiça referente ao ato de intimação da parte 

requerida.

Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a 

exequente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo e, na parte referente ao "bairro", clicar 1 vez em "Centro" de 

Porto dos Gaúchos, para emissão da respectiva guia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37443 Nr: 2273-19.2017.811.0019

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Átila Gabriel Novaes Ribeiro representado por Francieli 

Novais, Francieli Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Ribeiro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:103709/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2.470-MT, MARINA COSTA E CASTRO - OAB:22986/O

 Vistos.

Ante o teor das petições acostada aos autos pelas partes (Ref.16 e 17), 

acolho o pleito justificado para fins de REDESGINAR nova data de 

audiência de conciliação, para o dia 25 de janeiro de 2018, às 14h00min, a 

ocorrer na sala de conciliação do Fórum de Porto dos Gaúchos/MT, com 

fulcro no art. 139, V do CPC.

Retire-se de pauta a audiência anteriormente designada para o dia 23 de 

novembro de 2017.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 21 de novembro de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 2705-38.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Lopes Gomes de Souza, Juliano 

Cézar Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT, FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - OAB:18563, 

ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428

 Processo nº. 2705-38.2017.811.0019

Código nº. 38327

Vara única

Vistos.

Inicialmente, defiro o pedido contido na petição de ref. 45. Proceda-se ao 

cadastramento do nobre causídico no processo virtual.

Considerando a constituição de advogado por parte do réu Welinton Lopes 

Gomes de Souza, consoante procuração anexa aos autos, revogo a 
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nomeação da Dra. Ketlin Caroline Schmid para atuar como defensora 

dativa do referido réu.

Por outro lado, vejo que até o presente momento o réu não apresentou 

resposta á acusação. Assim, intime-se o advogado constituído para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do que dispõe o art. 406 do CPP.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, conforme preceitua o 

art. 409 do CPP, inclusive dando ciência do ofício oriundo da Delegacia de 

Polícia acerca das diligências requeridas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 17 de janeiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22317 Nr: 366-14.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Pereira do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B, Fabricio Almeida Ferraciolli - OAB:18563

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:1ª

Dia:1/3/2018

Horas:09:00:00

Jurados:ELIZANGELA DA SILVA BANCI – Funcionário Público

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS – Auxiliar de Escritório

BEATRIZ WILKE – Funcionario Publico

BELMIRO JOSE PEIXOTO – Funcionário Público

ALESSANDRO ISERNHAGEN HYDALGO – Funcionário Público

ALAN HONORATO HERCULANO – Funcionário Público

ROSIMEIRE DE SOUSA VIEIRA – Comerciante

ADILSON PAIVA DOS SANTOS – Funcionário Público

CRISTIANE DE JESUS MELO – Funcionário Público

PATRÍCIA RODRIGUES PIOVESAN – Auxiliar de Escritório

EDER ALFREDO S. CONTREIRAS – Funcionário Público

EDIVALDO CALADO DA SILVA - Comerciante

ROBSON JOSE DE OLIVEIRA - Comerciante

FLAVIO ROGÉRIO A. DE OLIVEIRA - Funcionário Público

VANIA PELOZO RODRIGUES – Comerciária

LENIANA HEINEN FEITOSA – Funcionária Publica

ILUINE FRENZEL DE SOUZA – Funcionária Pública

ROMEU IKERT – Funcionário Público

 MAGNO APARECIDO REATO – Comerciante

JUNIOR ALMEIDA BRONNER – Segurança

BIANCA CAMILA KREBS LOPES – Auxiliar de Escritório

LEANDRO BUDKE - Engenheiro

GISLAINE BATISTA SANTOS – Auxiliar de Escritório

ELIZANGELA ALVES NEVES – Funcionária Pública

EDEVALDO DE SOUZA ARCANJO - Funcionário Público

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23099 Nr: 806-10.2014.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Outo Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliana de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Vistos.

Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto.

Após, voltem me os autos conclusos para juízo de retratação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24442 Nr: 284-46.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Ante o exposto, DETERMINO o imediato restabelecimento do regime 

anteriormente aplicado ao apenado, qual seja, o regime semiaberto, com 

as mesmas condições anteriormente estabelecidas. Expeça-se Alvará de 

Soltura, salvo se estiver preso por outro motivo, devendo o reeducando 

ser intimado a cumprir as condições anteriormente impostas.Promova-se a 

remessa dos autos ao setor de cálculo, a fim de que haja a retificação do 

cálculo de pena do reeducando, levando em consideração o período de 

regressão do regime anteriormente aplicado, bem como os dias remidos, 

haja vista a descaracterização da suposta prática do crime 

supramencionado como agravamento do regime de cumprimento de 

pena.Após, vistas dos autos ao Ministério Público.Em seguida, intime-se a 

defesa para manifestação.Às providências. Porto dos Gaúchos, 12 de 

dezembro de 2017.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24694 Nr: 391-90.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donaldo Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista da certidão de trânsito em julgado e considerando que o início da 

execução deve ocorrer por impulsionamento da parte, remeto os autos ao 

arquivo provisório.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25047 Nr: 542-56.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Pires de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 NOMEAÇÃO

Vistos.

Ante o teor da certidão retro e considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio o causídico(a) Dr. Fernando do 

Nascimento Melo, inscrito(a) na OAB/MT sob o n.º 9110, para apresentar 

memoriais finais os interesses da denunciada, Adriana Pires de Souza, no 

prazo legal.

Desde já, arbitro o título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 05 (cinco) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da 
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lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Por fim, exclua o nome do advogado Marcelo Junior Gonçalves da lista de 

defensores dativos desta Comarca, oficiando-se a Ordem dos Advogados 

do Brasil – Seccional Mato Grosso sobre a inércia do causídico, a fim de 

apurar eventual cometimento de infração disciplinar (art. 34, XII, da Lei n.º 

8.906/94).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25575 Nr: 723-57.2015.811.0019

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte interessada à Ref. 34.

Ainda, arbitro em favor da causídica nomeada para atuar como defensora 

dativa o equivalente a 2 (dois) URH.

Intime-se.

Cumpra-se.

Após, aquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26062 Nr: 884-67.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Luiz Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Vistos.

À vista do teor da certidão retro, renove-se a intimação do causídico 

nomeado para representar os interesses do denunciado JOSE LUIZ 

LOURENÇO, no prazo legal, sob pena de exclusão do quadro de 

advogados dativos desta Comarca, e ainda, comunicação ao órgão de 

classe para apuração do cometimento de falta funcional.

Intime-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30225 Nr: 1154-57.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Roberto Mees

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:5.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dê prosseguimento ao processo, promovendo as diligências que lhe 

competem, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III c.c art. 485, § 1º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30405 Nr: 1231-66.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senira Maria Vedana Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso do prazo sem manifestação da parte Exequente, 

conforme certidão de Ref.86, INTIME-SE a parte Exequente, pessoalmente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção 

do feito sem resolução, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 11 de dezembro de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38485 Nr: 2788-54.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Carlos Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Claro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine de Góis Conradi - 

OAB:22077-O

 NOMEAÇÃO

Vistos.

Ante o teor da certidão retro e considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio a causídico(a) Dra. Karine de Góis 

Conradi, inscrita na OAB/MT sob o n.º 22077-O, para patrocinar os 

interesses do Requerida, Rosangela Claro Costa, no prazo legal.

Desde já, arbitro o título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 10 (dez) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39643 Nr: 87-86.2018.811.0019

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelina Candida Beal Cagnini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, estando presentes todos os requisitos necessários à 

concessão do pleito, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO A 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM a seguir descrito: “Marca: 

TOYOTA, Chassi: 8AJFZ22G8B5016022, Modelo: HILUX CAB.DUPLA, 

SR-MT, 4X4, 3.0TB-IC, 16V Placa: NPO-3101 Cor: PRETA Movido: 

GASOLINA/ÁLCOOL Ano/Mod.: 2011/2011 Renavan: 0304939862”. 

Advirta-se ao Oficial de Justiça da necessidade de apreensão dos 
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documentos de porte obrigatório e de transferência do bem objeto de 

apreensão.Cite-se a parte Requerida para querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida de custas 

processuais e honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.Por sua vez, para efeito de pagamento 

da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor total do débito.Nomeio como depositário do bem a ser 

apreendido a parte autora na pessoa de um de seu(s) representante (s), 

conforme exposto na exordial.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº.003/2018 DFA Dra. Janaína Cristina de Almeida, MMª Juíza 

Substituta e Diretora desta Comarca de São Félix do Araguaia,Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,Considerando o disposto 

na Lei 10.648, datada de 21 de dezembro de 2017; que cria a função de 

Gestor Judiciário de CEJUSC, do âmbito do Poder Judiciário na Primeira 

Entrância;Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 

15.6.2010querecomendaprocedimentos a serem adotados pela 

Coordenadoria de Recursos Humanos, quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;RESOLVE:Designar a servidora 

Belª. CARLA SOUZA CAMPOS, Analista Judiciária, matrícula 25441, para 

exercer em comissão a função de confiança de Gestora Judiciária do 

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de São 

Félix do Araguaia-MT, a partir da data da publicação desta.Publique-se, 

registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a Declaração de 

Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça.São Félix do Araguaia, 08 de janeiro de 2018.Janaína Cristina de 

Almeida Juíza Substituta e Diretora do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32166 Nr: 798-44.2011.811.0017

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausente o direito líquido e certo, com fundamento na da 

Lei 12.016/2009 e nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, denego a 

ordem pretendida, julgando improcedente o pedido de segurança contido 

na inicial.Expeça-se incontinenti o necessário para o cumprimento da 

presente sentença.Não obstante a Constituição Federal preveja a 

gratuidade apenas das ações de habeas corpus e habeas data de modo 

expresso (art. 5º, LXXVII), a Constituição do Estado de Mato Grosso 

acrescenta a figura do mandado de segurança, nos seguintes termos: 

“Art. 10. (...) XXII – a gratuidade das ações de habeas-corpus, 

habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos 

necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;” (grifei).Assim, 

deixo de emitir juízo condenatório quanto às custas e despesas 

processuais. De igual norte, deixo de emitir juízo de condenação no que 

tange aos honorários advocatícios, com fulcro nas Súmulas 512 e 105, 

respectivamente, do STF e do STJ.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às providências.São 

Félix do Araguaia/MT, 31 de maio de 2017.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 141176 Nr: 3175-75.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRJ, RPM, IG, NAM, RdRM, CRPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17569/A, José Carlos Pereira - OAB:OAB/MT 11.810, Valter da 

Silva Costa - OAB:9704-A

 [...]. Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor do Réu CARLOS ROBERTO 

PINHEIRO MACIEL.Outrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA 

ao cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, 

incisos I à V, do Código de Processo Penal, quais sejam: a) 

comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar 

e justificar atividades;b) proibição de freqüentar bares, boates e locais 

congêneres; c) comparecimento a todos os atos do processo, bem como 

manter seu endereço atualizado; e, d) proibição de frequentar a área que 

foi objeto do, em tese, crimes. FICA ADVERTIDO DO DISPOSTO NO 

ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB PENA DE, EM CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE DECRETADA 

NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA 

em nome de CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL, SE POR OUTRO 

MOTIVO O RÉU NÃO DEVA PERMANECER PRESO.Ciência ao MPE e a 

Defesa.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.São Félix do Araguaia – MT, 20 de dezembro de 2017. Ivan 

Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 40393 Nr: 1008-90.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Zuliano da Costa, Ismael Igor de Oliveira 

Fernandes, Valdir Rogério dos Santos, Wirton Elias Saraiva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:Mat. 

100164, Denise de Olivera - OAB:21304/O, Flavio Marcio de Sousa 

Oliveira - OAB:13346, Rodrigo Candido da Silva - OAB:18735/A

 “Vistos. Haja vista as ausências registradas, redesigno a presente 

oralidade para o dia 22 de março de 2018 às 13h00min (Horário Oficial do 

Estado), DEVENDO o Senhor Gestor expedir as devidas intimações. No 

mais, constato que os Réus Valdir Rogério dos Santos e Wirton Elias 

Saraiva dos Santos foram devidamente intimadas da presente oralidade, 

porém não compareceram e nem justificaram suas ausências, sendo 

assim, DECRETO A REVELIA de ambos, nos termos do artigo 367 do CPP. 

Quanto a testemunha Euripedes Tavares dos Santos diante da sua 

REINCIDÊNCIA em não comparecer a audiência mesmo sendo devidamente 

intimado APLICO MULTA no patamar de 05 (cinco) salários mínimos, uma 

vez que o Sr. Oficial de Justiça terá que novamente realizar a respectiva 

diligência para intimá-la, arcando com seus ônus e custas processuais, 

advertindo que, em nova reincidência, será aplicado multa de mais 10 

(dez) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 219 do CPP, DEVENDO a 

Senhora Gestora providenciar a respectiva intimação para pagamento, no 

prazo de 30 dias, e, caso não efetue, que providencie a devida 

certificação para fins de encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado, 

para fins de inscrição na divida ativa e ajuizamento de ação, se entender o 

caso. Por fim, DEFIRO o requerido pela Defensora, pelo prazo legal. Saem 

as partes pessoalmente intimadas. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45155 Nr: 3007-78.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:Mat. 2139191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos ID N.º 45155

Vistos.
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A fim de evitar dúvidas quanto aos cálculos apresentados pelas partes, 

tenho por bem determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial, para 

elaboração dos cálculos.

 Após, abram-se vistas às partes para se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 24 de abril de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135984 Nr: 2175-74.2016.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDB, TDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JILdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Ante a certidão de fls. 29, intime-se a requerente, na pessoa de seu 

patrono, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 136121 Nr: 2256-23.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Torres de Melo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:13988

 Autos ID Nº 136121

Vistos.

I - Cite-se na forma requerida a parte devedora para, em 05 (cinco) dias, 

pagar o débito ou nomear bens à penhora, na forma da Lei Nº. 6.830/80 

(LEF), sob pena de constrição judicial. Caso venha desacompanhado de 

peças indispensáveis para o cumprimento da citação intimem-se o 

exequente para que instrua no prazo legal.

II - Caso volte negativa a correspondência, intime-se o Exequente para se 

manifestar.

III - Não havendo pagamento nem nomeação de bens, desde que citado o 

executado, proceda-se a penhora online e, sendo esta negativa, 

expeça-se mandado de penhora.

IV - Para pronto pagamento fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito.

V - Devidamente citado e o devedor solicitar o cálculo, encaminhe-se os 

autos ao contador para elaboração da conta e, efetuando o preparo das 

custas e/ou principal, manifeste-se o credor em 05 (cinco) dias.

VI - Se forem oferecidos bens à penhora, no prazo legal, diga a parte 

exequente, em 05 (cinco) dias, e, caso concorde com o bem indicado, 

faça prova a parte executada da propriedade da coisa dada em garantia. 

No caso de haver discordância, indique outros bens sobre os quais possa 

recair a constrição judicial e expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação e/ou de arresto.

VII - Não sendo opostos embargos, ao cálculo do débito.

VIII - Efetivada esta, lavre-se auto e intime-se a parte executada para, 

querendo, opor embargos, em 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.

IX - Sendo opostos embargos, voltem conclusos desde logo.

X - Intimações e diligências necessárias.

XI - Após, voltem conclusos para designação de data de praça ou leilão.

São Félix do Araguaia - MT, 14 de dezembro de 2016.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 3624 Nr: 298-90.2002.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Patizal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 17 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 20948 Nr: 1852-79.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureluce Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código N.º 20948

Vistos.

 Ante o requerido pelo INSS às fls. 122v , determino a intimação dos 

peticionantes de fls. 117, para juntarem aos autos. cópias de seus 

documentos pessoais, a fim de comprovar o grau de parentesco com a 

“de cujus”, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após,determino a intimação do INSS para que apresente os cálculos 

relativos ao valor devido a titulo do benefício da pensão por morte, 

compensados com os valores pagos a requerente de forma irregular, no 

período de 05/04/1989 a 22/02/2011.

Findos os prazos assinalados, tornem-me os autos conclusos.

 Às providencias.

 São Félix do Araguaia – MT, 07 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32075 Nr: 700-59.2011.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hulda de Matos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 32075

Vistos.

A fim de evitar dúvidas quanto aos cálculos apresentados pelas partes, 

tenho por bem determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial, para 

elaboração dos cálculos.

 Após, abram-se vistas às partes para se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.
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 São Félix do Araguaia - MT, 24 de julho de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 38191 Nr: 2022-46.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimilson Ferreira, Neuci Borges da Silva, 

Valdeci Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Autos ID N.º 38191

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos Réus Adimilson 

Ferreira, Neuci Borges da Silva e Valdeci Rodrigues dos Santos, não 

vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento 

da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 410 e ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08/03/2018 às 13:00 horas 

(MT).

No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem 

como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, os esclarecimentos de peritos 

dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se todos, expedindo o necessário, inclusive carta precatória para 

testemunhas residentes em outra Comarca, se o caso.

 DEFIRO o requerido pela petição de fls. 159.

Ciência ao MPE.

Às providências.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 29 de maio de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41091 Nr: 1624-65.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ribeiro Xavier, Marisvania Marciana Xavier, 

Mariel Marciano Xavier, Silvio Estevam, Gerson Roberto da Fonseca, Sirlei 

Estevam, Claudinei Carlos Estevam, Sidnei Carlos Stevan, Ibanes Roberto 

da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtene Divino Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 133620 Nr: 513-75.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeová Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thais Araújo da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A/MT, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-0

 Autos ID nº 133620

Vistos.

Em análise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação, recebo a petição inicial e determino o 

processamento do feito.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto o 

acordo de fls. 05/15. Após volvam-me os autos conclusos para 

deliberação/sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 31 de agosto de 2016.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 133726 Nr: 597-76.2016.811.0017

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Luciara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Autos – cód. n.º 133726

Vistos.

 DEFIRO a notificação na forma requerida na inicial.

 Efetivada a notificação formal do Requerido, na forma do artigo 729 do 

CPC/2015, entreguem-se os autos ao Requerente, com ou sem resposta 

do Requerido, observados as formalidades legais no tocante aos 

registros, anotações e baixas.

 Defiro a isenção de custas com espeque no §2° do artigo 606 da CLT.

 Intimem-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 25 de agosto de 2016.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 136137 Nr: 2269-22.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio de Almeida, Firmina Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente na pessoa de sua advogada Dra. Luciana Costa 

Pereira para, nos termos de documento novo juntado aos autos, 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 39015 Nr: 2735-21.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Nonemacher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A, Rafael Cesar 

do Nascimento - OAB:16056

 Autos ID N.º 39015

Vistos.

Ante o requerido pelo Parquet às fls. retro, redesigno audiência para o 

oferecimento de suspenção condicional para o dia 07/02/2018, às 16:00 

horas (horário de Cuiabá/MT).

Proceda-se as intimações necessárias, constando as advertências legais.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 18 de maio de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44508 Nr: 1170-51.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILK, KKAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas para a Parte Autora, haja vista 

o teor da Certidão de fls. 49.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44525 Nr: 1181-80.2015.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Goerete Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Posto Trevo Alto Boa Vista, Cezar Lodea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Autos ID N.º 44525

Vistos em correição, etc.

Ciente da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça na análise Liminar do 

Agravo de Instrumento (fls. 429/432).

Com isso, nos termos da decisão monocrática do relator, suspendo os 

efeitos da decisão agravada até a apreciação do mérito pelo Colegiado.

Dessa forma, aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento, sendo 

que, com a sua informação nos presentes autos, tornem-me os mesmos 

conclusos para maiores deliberações.

Intimem-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 19 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45947 Nr: 1966-42.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Alves de Freitas, Sérgio Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 45947

Vistos.

Trata-se de Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental ajuizada por 

Sérgio Alves de Freitas em face de Secretaria do Meio Ambiente de Mato 

Grosso (SEMA/MT).

O Requerente interpôs a presente ação em 19/10/2015.

 Às fls. 21, foi determinado a intimação da parte Autora para emendar a 

petição inicial, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Porém, conforme a certidão de fls. 22, o Requerente quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato. Decido.

Pois bem. Como se extrai do presente feito, foi determinado a intimação da 

parte Autora para emendar a inicial, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentando a este Juízo documentos que comprovassem sua 

Hipossuficiência Econômica, porém o mesmo permaneceu inerte, 

carecendo esta de interesse de agir, sendo o indeferimento da inicial, 

medida de rigor.

Assim, atento ao que diz o artigo 321, paragrafo único, do CPC:

‘‘Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. ’’

Assim, INDEFIRO a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

 Cumpra-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 132267 Nr: 2096-32.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Xavier Leonidas Dallagnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Vital dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE REZENDE 

DAVID - OAB:6078, Rosangela da Silva Capelão - OAB:8944/O, 

THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - OAB:10449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 132267

Vistos.

 Trata-se de Incidente de Falsidade, proposto por Xavier Leonidas 

Dallagnol em face de Edilson Vital dos Santos, todos devidamente 

qualificados.

 Inicial distribuída em 08/11/2014, aduzindo que o recibo de entrega de 

posse constante nos autos da ação de principal de código n.° 40752 é 

manifestamente falso.

 O Requerido juntou manifestação de fls. 2020/23, pugnando 

preliminarmente pela intempestividade do incidente e, no mérito, pela 

improcedência.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Preliminarmente, tem-se que o presente incidente foi apresentado sob o 

manto do Código de Processo Civil de 1973, sendo que, atualmente, 

encontra-se em vigor o de 2015; porém ambos diplomas legais possuíam, 

em relação ao incidente de falsidade, disposições similares quanto ao 

prazo para interposição, ex vi:

 - CPC/1973

Art. 390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, incumbindo à parte, contra quem foi produzido o documento, 

suscitá-lo na contestação ou no prazo de dez dias, contados da intimação 

da sua juntada aos autos.

- CPC/2015:

“Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na ´replica ou 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do 

documento nos autos.”

 Nota-se que, em relação ao CPC/1973, dispõe que a apresentação deve 

ser suscitada na contestação ou no prazo de 10 (dez) dias da juntada da 

intimação aos autos; enquanto que no CPC/2015 deve ser suscitada 
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também na contestação ou no prazo 15 (quinze) dias da juntada da 

intimação aos autos.

 Nestes particular, fazem necessários os seguintes registros referente a 

ação principal (código n.° 40.752): a – decisão liminar foi proferida em 

07/08/2015, sendo cumprida a liminar em 13/08/2015 (fls. 389); b- em 

14/08/2015 o Requerido Xavier Leonidas Dallagnol peticionou às fls 391, 

nos seguintes termos: “especificamente para receber intimação do 

requerido da decisão liminar proferida nos autos (...)”; e, c – o Requerido 

Xavier Leonidas Dallagnol protocolou sua contestação e reconvenção em 

08/11/2015 (fls. 436/449 e 477/497, respectivamente).

 Assim, apesar de não constar citação pessoal do Requerido Xavier 

Leonidas Dallagnol, o mesmo compareceu aos autos, após deferimento da 

liminar, informou que estava se dando por intimado da presente decisão e, 

ainda, fez carga dos autos via D. Advogado devidamente constituído, o 

que, no entender deste Magistrado, suprir eventual necessidade de 

citação pessoal, seguindo a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, ex vi:

 - CPC/1973:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – 

MANUTENÇÃO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO 

À COISA JULGADA MATERIAL DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO SERODIA – 

OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE 

DA CONTESTAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS – 

CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS 

INFRINGENTES. “Consolidou-se nesta Corte o entendimento de que a carga 

dos autos demonstra a ciência inequívoca da parte, em razão do seu 

comparecimento espontâneo, e determina o início da contagem do prazo 

recursal, não sendo considerada a data da juntada do mandado de 

citação. Precedentes” (STJ – 6º Turma – EDcl no Ag 1276586/DF – Rel. 

Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. 02/06/2011 - DJe 

15/06/2011).”

(ED 114455/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014)

- CPC/2015:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

independentemente da existência de procuração com poderes 

específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a 

ausência ou a nulidade da citação (...)” (AgInt no AREsp 1032132/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

04/05/2017, DJe 18/05/2017) (destaquei).

 (...)

(Ap 94981/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017)

Assim, constato que o prazo para a interposição do presente incidente 

iniciou-se em 14/08/2015, haja vista o protocolo da petição do Requerido 

se dando por intimado e, ainda, por ter realizado carga dos referidos autos 

(ação principal n.° 40.752).

 Por este giro, considerando que entre a data 14/08/2015, e a data em que 

protocolou o incidente, passaram mais de 80 (oitenta) dias, ou seja, muito 

além dos 15 (quinze) dias determinado pela legislação – considerando o 

prazo do CPC/2015, por ser mais benéfica ao Requerido.

 E mais, mesmo que se considerasse que a decisão liminar foi reformada 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e que, porventura, seu 

prazo começaria a contar desta data, tem-se que a mesma foi concedida 

em 07/10/2015, e o incidente foi protocolado somete em 08/11/2015, ou 

seja, com mais de 30 (trinta) dias; sendo de rigor reconhecer a sua 

intempestividade, conforme entendimento jurisprudencial, ex vi:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - INCIDENTE DE FALSIDADE - 

INTEMPESTIVIDADE - DOCUMENTO ORIGINAL JUNTADO AOS AUTOS - 

INTIMAÇÃO DA JUNTADA DO DOCUMENTO SUPRIDA PELA CARGA DOS 

AUTOS - EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO - REVOGADO - RECURSO 

PROVIDO.

O incidente de falsidade deve ser oposto no prazo de dez (10) dias, 

contados da ciência da parte acerca da juntada do documento inquinado 

aos autos, como dispõe o art. 390, do Código de Processo Civil, sendo que 

a carga dos autos pelo patrono da parte supre a intimação.

 Verificada a intempestividade do incidente de falsidade que deu causa ao 

sobrestamento à Execução, imperiosa a revogação do efeito para dar 

regular processamento ao feito executivo.”

(AI 70238/2013, DR. MARCOS JOSÉ MARTINS DE SIQUEIRA, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2013, Publicado no DJE 

12/09/2013 - TJMT)

e,

 “46177916 - APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ARGUIÇÃO 

DE INCIDENTE DE FALSIDADE. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. 

INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 390 DO 

CPC/73, RECEPCIONADO PELO ART. 430 DO CPC/2015. EXTINÇÃO DO 

FEITO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DESTA CORTE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O apelante ingressou com 

o presente recurso visando revogar a decisão que julgou precluso o 

incidente de falsidade. 2. Conforme o art. 390 do CPC/73 (recepcionado 

pelo art. 430, do CPC/2015), o incidente de falsidade, deve ser aplicado no 

prazo de defesa, caso o documento impugnado esteja acompanhando a 

inicial, ou no prazo de 10 (dez) dias, na hipótese ter sido juntado aos 

autos em outra fase do processo. No caso em tela, foi juntado totalmente 

fora do prazo supra, ou seja, o mandado que comprovou a devida citado 

foi juntado aos autos em 06 de novembro de 2014 e prazo findado em 17 

de novembro de 2014 e o incidente só foi acostado no dia 05 de dezembro 

de 2014, quando já ultrapassado o prazo legal. 3. Configurada a 

intempestividade do incidente de falsidade, impõe-se a manutenção da 

decisão guerreada, em razão da inobservância do prazo legal. 4. 

Precedentes Tribunais Pátrios e desta Corte. 5. Recurso Improvido.”

 (TJBA; AP 0303084-93.2014.8.05.0271; Salvador; Terceira Câmara Cível; 

Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva; Julg. 12/09/2017; DJBA 21/09/2017; 

Pág. 354)

 Isto posto, diante dos fatos e fundamentos, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem julgamento de mérito, nos termos dos incisos I, IV e VI do artigo 

485 do Código de Processo Civil, por latente intempestividade.

 Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 19 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132487 Nr: 2204-61.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHAC, CCFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Garcia Lopes 

Pereira - OAB:39.605/GO, Walter Pereira - OAB:3.112/GO

 Nos termos da legislação vigente e em atenção à decisão de fl. 90, 

impulsiono o feito com o fim de INTIMAR A PARTE REQUERIDA para 

manifestar se deseja produzir provas, especificando-as e justificando 

suas necessidade, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 135212 Nr: 1631-86.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingracinha Brito de Moura, Edson Gabriel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelino Laão Teles, Márcio Aantônio Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSYO REZENDE BARCELOS - 

OAB:15260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 135212

Vistos.

Trata-se de Ação de Cancelamento de Averbação de Contrato de 

Compromisso de Compra e Venda ajuizada por Ingracinha Brito de Moura 

em face de Juscelino Leão Teles e Márcio Antônio Nunes.

A Requerente interpôs a presente ação em 02/09/2016.

 Às fls. 18, foi determinado a intimação da parte Autora para emendar a 

petição inicial, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial.
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Porém, conforme a certidão de fls. 19, a Requerente quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato. Decido.

Pois bem. Como se extrai do presente feito, foi determinado a intimação da 

parte Autora para emendar a inicial, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentando a este Juízo documentos que comprovassem sua 

Hipossuficiência Econômica, porém a mesma permaneceu inerte, 

carecendo esta de interesse de agir, sendo o indeferimento da inicial, 

medida de rigor.

Assim, atento ao que diz o artigo 321, paragrafo único, do CPC:

‘‘Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. ’’

Assim, INDEFIRO a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

 Cumpra-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 136597 Nr: 126-26.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivan Vieira de Amurim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 136597

Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

ajuizada por Valdivan Vieira de Amorim em face do Município de Alto Boa 

Vista - MT.

O Requerente interpôs a presente ação em 20/01/2017.

 Às fls. 31, foi determinado a intimação da parte Autora para emendar a 

petição inicial, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Porém, conforme a certidão de fls. 32, a Requerente quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato. Decido.

Pois bem. Como se extrai do presente feito, foi determinado a intimação da 

parte Autora para emendar a inicial, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentando a este Juízo documentos que comprovassem sua 

Hipossuficiência Econômica, porém o mesmo permaneceu inerte, 

carecendo esta de interesse de agir, sendo o indeferimento da inicial, 

medida de rigor.

Assim, atento ao que diz o artigo 321, paragrafo único, do CPC:

‘‘Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. ’’

Assim, INDEFIRO a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

 Cumpra-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137997 Nr: 1247-89.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNF, KVNdS, MLNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO RIBEIRO DOS REIS - 

OAB:43203, Sebastiana Pinheiro ferro - OAB:49236

 Vistos em correição, etc.

DEFIRO o requerido às fls. 31.

No mais, determino a intimação da parte autora para manifestar no 

presente feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, pelo prazo 

legal.

Tudo cumprido, tornem-me os autos conclusos para maiores deliberações.

 Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Ás providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 12 de janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 138489 Nr: 1546-66.2017.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida do Banco Morada S/A, Rubem Pereira da 

Silva Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Rezende Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcello Ignácio Pinheiro de 

Macedo - OAB:65541/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 138489

Vistos.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Massa Falida do Banco Morada S. 

A. em face de Juraci Rezende Alves.

O Requerente interpôs a presente ação no Estado do Rio de Janeiro, o 

qual foi declinada a competência para este Juízo (fls. 69).

Às fls. 77, foi determinado a intimação da parte Autora para emendar a 

petição inicial, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Porém, conforme a certidão de fls. 78, a Requerente quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato. Decido.

Pois bem. Como se extrai do presente feito, foi determinado a intimação da 

parte Autora para emendar a inicial, pelo prazo de 15 (quinze) dias, porém 

a mesma permaneceu inerte, carecendo esta de interesse de agir, sendo 

o indeferimento da inicial, medida de rigor.

Assim, atento ao que diz o artigo 321, paragrafo único, do CPC:

‘‘Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. ’’

Assim, INDEFIRO a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

 Cumpra-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 139594 Nr: 2195-31.2017.811.0017

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Edilson Alves Parente, Maria de Fátima Souza Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivoni Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID: 139594

Vistos.

Defiro a emenda de fls. 53, devendo os autos serem remetidos ao 

Distribuidor para alteração do polo passivo, retificando o mesmo na forma 

ali requerida.

No mais, verifico que a parte Autora não juntou aos autos o Memorial 

Descritivo da propriedade, razão pela qual, determino que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga aos autos o respectivo documento, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intime-se.

Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 19 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 139602 Nr: 2200-53.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eronice de Jesus Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 139602Vistos.De acordo com o art. 334 do CPC, porque a 

petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência 

liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de 

conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem 

desinteresse pelo ato.No entanto, considerando os princípios 

fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente 

aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado 

verificar a conveniência da realização dessa audiência.Ademais, a 

autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir 

a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada 

extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante 

improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto.Assim, 

considerando que o INSS, reiteradamente, sequer se faz presente nas 

audiências de instrução de processos semelhantes ao presente feito, bem 

como pelo fato de que a audiência de conciliação poderá ser designada a 

qualquer momento, no decorrer do feito e, por não vislumbrar qualquer 

prejuízo às partes, dispenso a realização da audiência de que trata o 

artigo 334 e §§ do CPC. Cite-se a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 335 do NCPC, 

sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.Após, intime-se a 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: a) Havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; b) 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 

dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas 

a eventuais questões incidentais; c) Em sendo formulada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção.Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita.Intimações e diligências necessárias.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 140586 Nr: 2826-72.2017.811.0017

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenise Aparecida Erthal, Edilson José Erthal, Edenilza 

Maria Erthal, Diego dos Santos Erthal, Heliana dos Santos Erthal, Poliana 

dos Santos Erthal, Hellen Caroline dos Santos Erthal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Hélio Erthal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 140586

Vistos.

 O rito do arrolamento pressupõe a vinda, com a inicial, de prova de 

quitação de tributos relativos aos bens do espolio (certidões negativas 

fiscais) e de suas rendas perante a Receita Federal.

Nos termos do art. 321 do CPC, determino que os autores emendem a 

inicial, atendendo às exigências legais supra-enumeradas e juntando, 

ainda, os documentos necessários, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento.

Intime-se.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 19 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 141176 Nr: 3175-75.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRJ, RPM, IG, NAM, RdRM, CRPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17569/A, José Carlos Pereira - OAB:OAB/MT 11.810, Valter da 

Silva Costa - OAB:9704-A

 Código n.º 141176Vistos. (...).Por fim, entendo que se houveram motivos 

para as decretações das prisões preventivas, estes, atualmente não 

subsistem, logo, imperiosa as suas revogações. Com esteio nestes 

fundamentos REVOGO AS PRISÕES PREVENTIVAS ANTERIORMENTE 

DECRETADAS, em desfavor dos Denunciados INÁCIO GELINSKI, RAYLAN 

DOS REIS MACIEL, RONNILSON PINHEIRO MACIEL E NILTON ANDRADE 

MACIEL. Outrossim, ficam as presentes revogações CONDICIONADA aos 

cumprimentos das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, 

incisos I à V, do Código de Processo Penal, quais sejam: a) 

comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar 

e justificar atividades;b) proibição de freqüentar bares, boates e locais 

congêneres; c) comparecimento a todos os atos do processo, bem como 

manter seu endereço atualizado; e, d) proibição de frequentar a área que 

foi objeto do, em tese, crimes. FICAM ADVERTIDOS DO DISPOSTO NO 

ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB PENA DE, EM CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE-ÃO DECRETADA 

NOVAMENTE AS PRISÕES CAUTELARES.Expeçam-se os contramandados 

em nome de INÁCIO GELINSKI, RAYLAN DOS REIS MACIEL, RONNILSON 

PINHEIRO MACIEL E NILTON ANDRADE MACIEL, devendo ser comunicada 

a D. Autoridade Policial. Ciência ao MPE e a Defesa.Cumpra-se, realizando 

e expedindo o necessário.Às providências.São Félix do Araguaia – MT, 21 

de dezembro de 2017. Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 141176 Nr: 3175-75.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRJ, RPM, IG, NAM, RdRM, CRPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17569/A, José Carlos Pereira - OAB:OAB/MT 11.810, Valter da 

Silva Costa - OAB:9704-A

 Código n.º 141176Vistos. (...). Com esteio nestes fundamentos REVOGO 

A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor do 

Denunciado JEAN RODRIGUES JERÔNIMO. Outrossim, fica a presente 

revogação CONDICIONADA aos cumprimentos das seguintes medidas 

cautelares previstas no artigo 319, incisos I à V, do Código de Processo 

Penal, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 de 

cada mês, para informar e justificar atividades;b) proibição de freqüentar 

bares, boates e locais congêneres; c) comparecimento a todos os atos do 

processo, bem como manter seu endereço atualizado; e, d) proibição de 

frequentar a área que foi objeto do, em tese, crimes. FICA ADVERTIDO DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB PENA DE, EM CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE DECRETADA 
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NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA 

em nome de JEAN RODRIGUES JERÔNIMO, SE POR OUTRO MOTIVO O 

RÉU NÃO DEVA PERMANECER PRESO.Ciência ao MPE e a 

Defesa.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.São Félix do Araguaia – MT, 21 de dezembro de 2017. Ivan 

Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141895 Nr: 79-18.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Abreu Luz, Zulmara Elias Quedi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Deeconto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, face a ausência de pressuposto legal, indefiro a liminar 

requerida.Considerando as alterações realizadas com o NCPC, nos termos 

do artigo 3º, § 2º, que consagra o princípio de promoção pelo Estado da 

solução por autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 

do CNJ, remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar 

às partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para 

oportunizar lhes a conciliação, devendo após, ser expedido o necessário 

para a realização da audiência, inclusive Carta Precatória para o convite 

das partes, se o caso.Cite-se e intime-se, devendo a parte requerida 

esclarecer, no prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa 

de conciliação.Restando infrutífera a tentativa de conciliação, dê-se vida 

ao comando do art. 335 do NCPC, devendo a parte requerida apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias da realização da audiência ora 

designada, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e 

presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente impugnação à contestação.Às providências, 

expedindo-se com eficiência o necessário.São Félix do Araguaia - MT, 

18/01/2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 6550 Nr: 22-45.1991.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane Lenhardt Plentz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Rural Água Mansa Ltda, Lisandra 

Zamboni, Lucindo Zamboni Júnior, Luciani Zamboni, Lisângela Zamboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:9467-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Douglas Ricardo Guilhen Melo - OAB:4.856/MT, Ivair 

Matias - OAB:2.878-B

 (...). Isto posto, diante dos fatos e fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de 

Processo Civil e, por consequência, REVOGO a liminar deferida às 72/73 e 

as suas decorrentes. Expeça-se o devido contramandado, haja vista que, 

à época, foi dado cumprimento a manutenção de posse deferida 

liminarmente, devendo ser reconduzido o Requerido a posse, caso seja 

necessário. No mais, anoto que se encontra em apenso os autos de 

código n.° 139857, que se trata de manutenção de posse referente à 

mesma área objeto desta ação, a qual já consta liminar indeferida. Com 

isso, sem maiores delongas, entendo que o mesmo deve ser extinto diante 

da ocorrência de litispendência. Assim, diante do principio da celeridade 

processual, bem como economia processual, JULGO EXTINTO O FEITO DE 

CÓDIGO N.° 139857 – EM APENSO, sem julgamento de mérito, nos termos 

do inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil. Translade cópia da 

presente decisão para os autos de código n.° 139857.Intimem-se 

Transitado em julgado a presente decisão, proceda as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.São Félix do Araguaia – MT, 19 de dezembro de 2017.IVAN 

LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 8568 Nr: 1226-70.2004.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo Nac. de Desenv. da Educação - FNDE, Marinalva 

de Souza Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Batista Limeira Brito, Raimundo 

Pereira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Bernardes 

Normando - OAB:8589/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 17 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 9394 Nr: 295-33.2005.811.0017

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clery Reali Smaniotto, Espólio de Leonel Smaniotto, 

Aristeu Derniso Smaniotto, Alaor Airton Smaniotto, Vera Lucia Smaniotto, 

Telmo Smaniotto, Rose Mary Smaniotto, Antonio Gilberto Fiad Baptista, 

Leila Sônia Smaniotto Baptista, Attila Sarlo Maia Junior, Kátia Smaniotto 

Maia, Milton Carvalho Bonesso, Tânia Maria Smaniotto Bonesso, Clovis 

Edson Smaniotto, Carmo Marisa Borges Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Sandiego Ltda, Dirceu Melo Borges, 

Claúdia Oliveira Branco, Willy Henke, Vera Mariane Lenhardt Plentz, Maidi 

Waldow Henke, Abi Roque de Lima, Antonio Carlos Girotto, José Plentz 

Filho, Elizabete Girotto, Júlio César Ijorshi, Luciana Mayese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Chaves de Morais - 

OAB:4.915-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Iran Nunes 

Lemes - OAB:2710-ATO, Maria do Carmo de Freitas Queirós - 

OAB:21.903-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Cezar Anadão - 

OAB:123.059-SP, Hans Norman Joesting - OAB:1609/MT

 Autos ID N.º 9394

Vistos.

 Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as e/ou, se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 19 de setembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 12188 Nr: 985-28.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Akassia Rodrigues da Silva Vilas Boas, Wilson Machado 

Vilas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H&M Vasconcelos Agropecuária Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimem-se as partes para se manifestarem e/ou requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.Às providências.São Félix do Araguaia - MT, 29 
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de maio de 2017.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 19987 Nr: 876-72.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataídes Santin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 19987

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato 

Grosso em face da sentença de fls. 72/73.

Aduz o Embargante que há contradição quanto o pagamento de 

honorários advocatícios, assim, em tese, deveria ser fixado os valores 

relativos a estes, eis que houve sim a angularização da relação 

processual, uma vez que o Estado apresentara contestação às fls. 35-47.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em análise dos requisitos, os presentes embargos de declaração foram 

interpostos tempestivamente.

 Os embargos de declaração encontram-se dispostos nos artigos 1022 e 

ss do Código de Processo Civil, no objetivo de (artigo 1.022 do CPC): a – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); b – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

oficio ou a requerimento (inciso II); e c – corrigir erro material (inciso III).

 Neste sentido, observo que a sentença objurgada merece reparos e 

acréscimos, posto que:

 I – Constato contraditoriedade na sentença de fls. 72/73, eis que 

considerou os honorários indevidos, por não ter sido formada a relação 

processual, ao passo que houve contestação por parte do requerido, o 

que merece ser reanalisado, dada a latente contradição constatada.

Dito isto, JULGO PROCEDENTE os embargos de declaração para corrigir a 

contradição contida na sentença de fls. 72/73, fazendo constar e 

acrescentando o seguinte dispositivo:

 I – Custas e honorários pelo requerente, fixando estes em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 8° e 485, § 2º do 

NCPC).

Intime-se.

 Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as formalidades legais.

P.R.I. Cumpra-se.

São Felix do Araguaia - MT, 10 de outubro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 20569 Nr: 1471-71.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Hureari, LTHK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Mahike Karajá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Brasil Boranga 

Escobar - OAB:9357-B

 Código N.º __________

Vistos.

 Haja vista a Portaria n.º 715/2017 –PRES da Presidência do Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado que designou este Magistrado para 

jurisdicionar na 1º Vara da Comarca de Alto Araguaia, a partir de 

08/01/2018 DETERMINO a remessa dos presentes autos a Secretaria, para 

que, com a designação de outro (a) Magistrado (a), os retornem ao 

Gabinete.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia – MT, 14 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20816 Nr: 1719-37.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eber Tirawa Masion Karajá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:23625/O

 Nos termos da legislação vigente e em atenção à Decisão Judicial de fls. 

627-629, impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à Defesa para que se 

manifeste acerca do cálculo de pena encartado à fl. 630.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 31322 Nr: 2570-76.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodolfo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. N.º 31322

Vistos.

 Com o retorno dos autos constato que não houve comprovação do 

PRÉVIO requerimento do benefício por meio da via administrativa, bem 

como, sua resposta, se existente, consoante entendimento atual do STJ e 

do STF.

 Assim, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC, DETERMINO que a 

Requerente providencie no prazo de 30 (trinta) dias, a comprovação 

supracitada, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia – MT, 30 de outubro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32583 Nr: 1241-92.2011.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Waldow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Inácio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no, incisos IV 

e VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil/2015. Custas pela parte 

Autora, se o caso.Cumpra-se. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.São Félix do Araguaia - 

MT, 30 de novembro de 2017.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 38937 Nr: 2668-56.2013.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hamilcar Barreira Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 38937

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta pelo Banco 
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Volkswagen S/A em face de Hamilcar Barreira Abreu, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Às fls. 66/69, as partes comunicam que celebraram um acordo, e pugnam 

pela homologação do mesmo.

É o breve relato. Decido.

Analisando o pedido descrito nestes autos às fls. 66/69, observo que ele 

atende aos requisitos exigidos para a sua procedência, posto que o ato 

jurídico não aparenta nenhuma eiva.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas 

partes às fls. 66/69, tornando-o parte integrante desta, e 

consequentemente julgo extinto o presente feito nos termos do artigo 487, 

inciso III do NCPC.

Custas e honorários conforme pactuado entre as partes.

P. R. I.

 Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 26 de outubro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40966 Nr: 1519-88.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdereis da Silva Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtene Divino Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Grando - 

OAB:35.423-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42792 Nr: 78-38.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lourenço Ribeiro Cantuário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos em correição. Haja vista que os Advogados regularmente 

constituídos pelo Requerente, às fls. 09, foram devidamente intimados 

para a presente audiência, via DJE n.° 9716, disponibilizado em 

16/02/2016, publicado em 17/02/2016, em tese, com 12 (doze) dias de 

antecedência deste ato, ou seja, tempo mais do que o suficiente para os 

D. Advogados terem requerido, se o caso, justificadamente, a 

redesignação do ato, ainda mais, quando os mesmos detém conhecimento 

de que o Requerente, por si só, não possui capacidade postulatória para 

requerer designação do ato, conforme retro mencionado. Ainda, como são 

Advogados regularmente constituídos, nem mesmo há possibilidade legal 

para este Juízo estar nomeando um Advogado Ad Hoc. Nestes termos, 

deixo de considerar a justificativa apresentada pelo Requerente, dando 

como injustificada a ausência dos D. Advogados em não comparecer à 

presente oralidade. Feitos os registros, tenho que o presentes autos, 

neste momento, padecem de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, posto que a publicação na 

impressa oficial (DJE) aperfeiçoou o ato de intimação dos D. Advogados 

constituídos que não se fizeram presentes, ainda mais, quando a 

publicação constam registrados em nome dos dois Advogados 

constituídos. Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, consoante os motivos declinados e o disposto 

do inciso IV do artigo 267 do CPC. Saem as partes presentes 

pessoalmente intimadas. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. 

Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43574 Nr: 625-78.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluizio Viana Dary

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:10.337 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 136121 Nr: 2256-23.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Torres de Melo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:13988

 Ante o exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

de ofício, DECLARO a prescrição da CDA n. 2015526, nos termos do 

artigo 332, § 1º e artigo 487, inciso II, todos do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 

26, da Lei nº 6.830/80.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Às 

providências.São Félix do Araguaia – MT, 22 de agosto de 2017.IVAN 

LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138046 Nr: 1266-95.2017.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Silva Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

INDEFIRO o requerido às fls. 27, uma vez que o Requerente não 

demonstrou exaurimento na busca pelo endereço do Requerido.

Intime-se a parte autora, novamente, para requerer o que entender de 

direito, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Às providências, expedindo-se o necessário.
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São Félix do Araguaia/MT, 16 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 140443 Nr: 2734-94.2017.811.0017

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 140443

Vistos.

 Inicialmente, DEFIRO os benefícios da justiça, com observância aos 

artigos 98 e 99, do CPC.

Tratam-se os autos de Ação de Conversão de Separação Judicial em 

Divórcio interposta por Francisco Vera Nantes em face de Vera Denise 

Strohschein.

 Constato que o Requerente e a Requerida não encontram-se em 

convivência matrimonial, bem como não nasceram filhos desta união, bem 

como estão separados judicialmente há mais de 20 (vinte) anos, cabendo 

assim, já neste momento, a decretação do divórcio, conforme §6° do artigo 

226 da Constituição Federal, in verbis:

 “Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado.

 ...

§6°. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

 Neste sentido, de acordo com a norma jurídica existente, permite-se que 

os casais divorciem-se a qualquer momento, não havendo prazo ou 

requisito a ser analisado.

 Portanto, tenho que, a dissolução do casamento civil é fato constatado 

nos autos, acarretando/possibilitando o julgamento do mérito, conforme 

dispõe o inciso I do artigo 355 do CPC, in verbis:

 “Artigo 356. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas”

Isto posto, diante dos fatos e fundamentos, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

por conseguinte CONVERTO a separação judicial de Francisco Vera 

Nantes e Vera Denise Strohschein em DIVÓRCIO.

Com o trânsito em julgado, DETERMINO ao Senhor Gestor que proceda ao 

encaminhamento dos documentos necessários ao Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Naturais, para a efetiva averbação do divórcio.

P. R. I. Cumpra-se.

As providências.

São Félix do Araguaia - MT, 17 de outubro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33123 Nr: 2339-62.2009.811.0024

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Valdina Maria da Silva Pacheco, Benedito Martins dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

I. Considerando que a matrícula mão foi cancelada por força de 

determinação judicial (fl. 154/v), para qualquer alteração na atual situação 

registral dos imóveis, deverá ser buscada por meio de ação ordinária 

anulatória, e não por pedido simples em procedimento administrativo.

II. Desta feita, nego conhecimento aos pedidos de fls. 188/190 e 209/212.

III. Cientifiquem-se os peticionantes e, em seguida, arquivem-se os autos.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 54818 Nr: 1179-95.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Antonia Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21736/O, Willian 

Catarino Soares - OAB:5664/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, cumulado art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido ao 

pagamento ao requerente do benefício de prestação continuada no 

montante de um salário mínimo vigente por mês. Para o início do benefício 

fixo a data do indeferimento administrativo, qual seja, 20 de setembro de 

2012. (fl. 13). Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – Vanessa 

Alves de Oliveira, devidamente representada por sua genitora a Sr. 

Benedita Antônia Silva de Oliveira; II - benefício previdenciário de amparo 

assistencial; III - no valor do salário mínimo vigente; IV –20 de setembro de 

2012; V - no valor do salário mínimo vigente; VI – 20 de setembro de 

2012.Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária 

incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual 

de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 

11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E).Serão devidos 

também os juros moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os 

quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês 

até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á 

a alíquota de 0,5% (meio por cento).Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Expeça-se ofício ao Gerente 

Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante o benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se 

já não o tiver sido feito.Condeno ainda o requerido nos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a publicação da sentença (Súmula n.º111/STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 55809 Nr: 489-32.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para condenar o Instituto Nacional do Seguro 

Social ao pagamento a requerente do benefício denominado 

salário-maternidade, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, pelo 

período de 120 (cento e vinte dias), tendo em vista o nascimento de seu 

filho. Para a data de início do benefício fixo a data do nascimento da 

criança, qual seja, dia 11 de julho de 2012 (fl. 33).Por força do art. 1.288 

da CNGJ declaro: I- Fabiana Soares Pereira; II- o benefício previdenciário 

denominado salário-maternidade; III- no valor de 01 (um) salário mínimo; IV- 

11 de julho de 2012; V- salário mínimo; VI- 11 de julho de 2012.Quanto às 

prestações vencidas, será devida correção monetária incidente sobre as 
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verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual de Cálculos da 

Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 e, após, 

utilizar-se-á como índice o IPCA-E).Serão devidos também os juros 

moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os quais deverão ser 

calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em 

vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio 

por cento).Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula n.º111/STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 21633 Nr: 61-02.2005.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Crescídio Jerônimo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 61-02.2005.811.0098 (Código: 21633)

Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida pelo Crescídio Jerônimo de 

Oliveira, em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, o requerente informa a satisfação da obrigação (fl. 

224).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve implantação do benefício e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

De Mirassol D´Oeste/MT para Porto Esperidião, 06 de janeiro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 54953 Nr: 1274-28.2014.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oreni José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 Autos n° 1274-28.2014.811.0098 – (Código n° 54953).

Vistos.

 Aporta aos autos pedido de habilitação de herdeiro, às fls. 20/21, aviada 

por Terezinha Maria de Jesus sob o fundamento de que conviveu com o 

de cujus por 36 (trinta e seis) anos.

Instado a se manifestar o INSS não concorda com o pedido, alegando que 

à fl. 10 do processo principal consta certidão de casamento contraído 

entre o defunto e a Sra. Marlene Leite Gonçalves (fl.22-v), o que foi 

rechaçado pela pretensa herdeira (fls. 24/25).

Pois bem, em que pese todo esforço empreendido pela Sra. Terezinha 

Maria Jesus, compulsando detidamente os autos, verifico que não há nem 

nos presentes, quanto no principal à prova de que o de cujus viveu em 

união estável com a mesma, estando divorciado ou separado do cônjuge, 

sendo insuficiente a certidão de óbito (fl. 168).

Assim, INTIME-SE a peticionante para sanar tal vicio, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção anômala por ausência de condição da ação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 De Mirassol D’Oeste para Porto Esperidião/MT, 06 de janeiro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 57522 Nr: 138-25.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Teotonio da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS) a fazer ao pagamento do benefício de 

aposentadoria por invalidez, no valor do salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada sua 

incapacidade parcial definitiva.Para o início do benefício fixo a data do 

último indeferimento administrativo, qual seja, 20 de dezembro de 2013 (cf. 

fl. 24).Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – Osmar Teotonio da 

Silva Junior; II - benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez; III - 

no valor do salário mínimo; IV – 20 de dezembro de 2013; V - no valor do 

salário mínimo vigente; VI – 20 de dezembro de 2013.Quanto às 

prestações vencidas, será devida correção monetária incidente sobre as 

verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual de Cálculos da 

Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 e, após, 

utilizar-se-á como índice o IPCA-E).Serão devidos também os juros 

moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os quais deverão ser 

calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em 

vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio 

por cento).Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões 

da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar 

do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.Condeno 

ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula n.º111/STJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 61335 Nr: 1119-20.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ricardo Nascimento Duranti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR JOSÉ RICARDO NASCIMENTO DURANTI, nas penas dos 

artigos 180, caput, e 311, ambos do Código Penal e art. 28 da Lei nº 

11.343/2003, e ABSOLVER JOSÉ RICARDO NASCIMENTO DURANTI nas 

penas do artigo 304 do Código Penal. Nos termos do sistema trifásico de 

Nelson Hungria e em respeito à individualização da pena, passo a 

dosimetria da pena do condenado.(...) Somando-se as penas de mesma 

natureza chego ao cômputo de 04 (anos), 05 (cinco) meses e 15 (quinze) 

dias de RECLUSÃO, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.Consoante a alínea 

“b” do § 2º do art. 33 do CP, FIXO o regime semiaberto para o início de 

cumprimento da pena.(...) .DEIXO de condenar o réu ao pagamento de 

custas e despesas processuais, por ser pobre na acepção da 

lei.Expeça-se o competente Alvará de Soltura ao acusado JOSÉ RICARDO 

NASCIMENTO DURANTI, se por outro motivo não tiver que permanecer 

preso.P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE e à Defesa.Transitada em julgado a 

sentença para as partes, DETERMINO as seguintes providências:I-) 
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EXTRAIA-SE guia de execução definitiva.II-) OFICIE-SE ao Tribunal 

Regional Eleitoral a fim de ser promovida a suspensão dos direitos 

políticos.III-) COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor. IV-) OFICIE-SE ao 

Instituto Nacional e Estadual de Identificação, bem como à Polícia Judiciária 

Civil.(...) VIII-) DETERMINO a incineração da drogas apreendida às fls. 11, 

devendo ser observada as disposições do artigo 32, § 2º, da Lei nº 

11.343/2006.IX-) Quanto ao veículo apreendido e o CRLV (itens “4 e 5” da 

fl.11), à mingua de informações quanto à eventual restituição, se dentro no 

prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado da 

presente sentença, não houver reclamação, DETERMINO, quanto aquele, a 

venda em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de 

ausentes; e a esse, a incineração.Após, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS.De Mirassol D’Oeste/MT para 

Porto Esperidião/MT, 29 de dezembro de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 26864 Nr: 248-05.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Ramos Parada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 248-05.2008.811.0098 (Código: 26864)

Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida pelo Margarida Ramos Parada, 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a requerente informa a satisfação da obrigação (fl. 

140).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve implantação do benefício e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

De Mirassol D´Oeste/MT para Porto Esperidião, 06 de janeiro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 27116 Nr: 503-60.2008.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Talitha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 Autos n. 503-60.2008.811.0098 (Código: 27116)

Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida pelo Talitha da Silva, em face 

de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, o requerente informa a satisfação da obrigação (fl. 

171).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve implantação do benefício e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

De Mirassol D´Oeste/MT para Porto Esperidião, 06 de janeiro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54055 Nr: 572-82.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinthia Resende Castro Silva 

- OAB:OAB/GO 22.239

 PROCESSO/CÓD. Nº 54055

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Executivo de Pena em face do recuperando Fabrício Batista 

da Silva, condenado à pena de dois anos e onze meses de reclusão e 

cem dias-multa.

Cálculo de Pena às fls. 95, constando o cumprimento integral da pena 

imposta ao recuperando.

É o relatório. Decido.

De proêmio, homologo o cálculo de pena de fls. 95.

Infere-se dos autos que o recuperando cumpriu integralmente a 

reprimenda imposta, não havendo notícia de seu descumprimento.

Deste modo, julgo extinta a pena de FABRÍCIO BATISTA DA SILVA, e, em 

consequência, extingo o presente feito.

Extraia-se cópia das peças necessárias a serem encaminhadas à 

Procuradoria-Geral do Estado para efetivar a execução da pena de multa, 

nos moldes preconizados no art. 578 da CNGC.

Às providências e anotações necessárias. Após o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, atentando-se o 

Sr. Gestor ao artigo 1.453 da CNGC.

P.R.I.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 55514 Nr: 304-91.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder a pensão por morte rural ao autor, no valor de um 

salário mínimo, bem como décimo terceiro salário. Para a data de início do 

benefício fixo a data do requerimento administrativo, qual seja, 21 de 

janeiro de 2015 (fl. 15/16). Por força do art. 1288 da CNGJ declaro: I – 

Francisco de Assis da Silva Duarte; II - benefício previdenciário de pensão 
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por morte; III - no valor de um salário mínimo vigente; IV – 21 de janeiro de 

2015; V- no valor de um salário mínimo vigente; VI – 21 de janeiro de 

2015.Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

os índices legais de correção e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir de cada mês de referência, após a data da citação, 

considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação do STJ 

(Lei nº 6.899/1981, Súmulas nº 43 e nº 148 do STJ, art. 406 do Código Civil 

c/c o art. 161 do Código Tributário Nacional). Contudo, a partir de 29 de 

junho de 2009, os valores em atraso deverão ser atualizados em 

conformidade com os preceitos da Lei nº 11.960/2009.Expeça-se ofício ao 

Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá – MT 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, devendo 

ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte 

autora.Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula n.º 111 do STJ).Isento a parte requerida 

de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 55826 Nr: 497-09.2015.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MATOZO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Nikolas Scaravellli - 

OAB:15356, Hudson Cesar Melo Faria - OAB:6474

 Código 55826

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi 

Sudoeste/MT em desfavor de Alexandre Matozo Almeida, aviada com 

escopo de obter tutela judicial específica, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, às fls. 100/104, as partes pugnaram pela homologação.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 Condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como honorários de sucumbência, nos termos pactuados no acordo.

Considerando-se a desistência do prazo recursal, proceda a Secretaria 

com o levantamento de eventuais penhoras, após arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 21 de Setembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60995 Nr: 906-14.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Santos Souza, Fabio Vieira dos 

Santos, Hercules da Silva Ortiz, Samoel Diego Lopes, Juari da Silva 

Oliveira, Isabela Aparecida Menezes, Marim Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Cristiano Paim Gasparetti - OAB:9.822, DAVI 

FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988, Geraldo Escobar Pinheiro - OAB:2201, José de 

Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059/O, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Considerando que o advogado Cristiano Pain Gasparetti do réu Juari, 

apesar de devidamente intimado deixou de comparecer ao ato, motivo pelo 

qual nomeio o Erykson Thyago Pereira da Silva, arbitrando-lhe honorário 

advocatício equivalente a 1 (um) URH. Defiro o pedido de desistência das 

testemunhas, conforme requerido pelos defensores.Defiro o prazo de 05 

(cinco) dias para juntada de substabelecimento pelo advogado Jorge 

Antonio Gonçalves Junior.Considerando a desistência da inquirição a 

testemunha José Lopes, expeça-se oficio para a Comarca de São José 

d o s  Q u a t r o  M a r c o s  s o l i c i t a n d o  a  d e v o l u ç ã o  s e m 

cumprimento.Considerando que o pedido para dilação dos interrogatórios 

dos acusados advém de pedidos das próprias defesas, não vislumbro 

prejuízo com referida dilação.Assim, acolho o pedido das defesas dos 

réus, para que seja aditada a precatória para a oitiva do Policial Ramon, 

designada para o dia 07/03/2018, para que sejam procedidos os 

interrogatórios dos demais corréus que se encontram em 

Cáceres/MT.Logo, solicite-se a devolução, sem cumprimento, da missiva 

destinada ao interrogatório dos réus, designada para o dia 23/01/2018, em 

Cáceres/MT.Após, com o retorno das missivas, declaro encerrada a 

instrução processual, abrindo-se vistas às partes para memoriais finais, 

iniciando pelo Ministério Público.Outrossim, há pedido pendente de 

análise.Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado 

pela defesa do acusado MARIM NEVES DA SILVA, às fls. 647/666, 

salientando a carência de pressupostos capazes de fundamentar a prisão 

cautelar.[...]Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva decretada em desfavor de MARIM NEVES DA 

SILVA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 61182 Nr: 1036-04.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

ALMIR MACONHÃO ORTIZ, devidamente qualificado nos autos, como 

incurso na pena do crime capitulado no artigo 129, §9º, do Código Penal. 

Destarte, nos termos do sistema trifásico de Nelson Hungria e em respeito 

à individualização da pena, passo à sua dosimetria.DO CRIME DE LESÃO 

CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO1[...].3ª FASENão há causa que 

aumente ou diminua a pena. Resultando em uma PENA DEFINITIVA de 03 

(três) meses de detenção.O regime de cumprimento da pena será o 

aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal[...]Revendo posicionamento calcado em jurisprudência no sentido de 

incabível tanto os institutos despenalizados da Lei nº 9.099/95 e quanto do 

sursis da pena, com o olhar volvido às funções da pena, passo a 

entender ser cabível a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código 

Penal, motivo pelo qual concedo ao condenado o direito à suspensão 

condicional da pena, pelo que a suspendo pelo prazo de 02 (dois) anos, 

nos moldes do art. 78, §2º, do Código Penal, ficando o réu sujeito às 

seguintes condições:I- proibição de frequentar bares, boates, casas de 

prostituição ou estabelecimentos congêneres;II- proibição de ausentar-se 

desta Comarca, por mais de oito dias, sem anuência prévia do Juízo;III- 

comparecimento mensal em Secretaria para informar e justificar suas 

atividades;IV- manter o endereço atualizado nos autos.V- Prestação de 

serviço à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses a ser especificada 

em audiência admonitória.Noutra seara, deixo de fixar o valor mínimo de 

eventual indenização civil, pois ausentes os requisitos para sustentá-la. 

Ora, eventual arbitramento indenizatório infringiria os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, a 

produzir iniquidade e arbitrariedade que não se coadunam com o precípuo 

fim da atividade jurisdicional de pacificação social.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62233 Nr: 19-93.2018.811.0098

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Aparecida Jorge da Cunha, Osvaldemi Nestor de 

Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Jorge da Cunha, Cleiton Jorge da Cunha, 

Arnaldo Jorge da Cunha Filho, Benizia Jorge da Cunha Fontes, JOSE 

HENRIQUE SOUTO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239, ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - OAB:22.102

 Processo n° 19-93.2018.811.0098

Código 62233.

Versam-se os autos de ação de reintegração de posse com pedido de 

tutela de urgência em caráter liminar ajuizada por Denise Aparecida Jorge 

da Cunha e Osvaldemi Nestor de Araújo em desfavor Jonas Jorge da 

Cunha e outros.

Analisando os fatos articulados na petição inicial, assim como os 

documentos a ela anexados, dessume-se que eles não dão a segurança 

necessária para deferir, de plano, a medida liminar ora requerida.

 Assim, necessário se faz uma cognição mínima no sentido de esclarecer 

as alegações, conforme os requisitos do art. 561 do CPC, máxime a 

questão da posse e da data dos atos de esbulho, que se baseiam, por 

ora, apenas nas alegações da parte autora.

Logo, com fulcro nas disposições do art. 562, segunda parte, do Código 

de Processo Civil, mister que a parte autora justifique o alegado. Para 

tanto, designo audiência de justificação para o dia 06 de fevereiro de 

2018, às 17 horas.

 Citem-se os requeridos para que compareçam à audiência, nos moldes do 

art. 562, in fine, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61425 Nr: 1184-15.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Moreira Oliveira, Cleriton Braga de 

Oliveira, Felipe Borges de Sá Gomes, Evandro Junior Pires de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cunha Rodrigues 

Cruz - OAB:23268

 Com o retorno da missiva destinada ao interrogatório dos réus, declaro 

encerrada a instrução processual e abram-se vistas às partes para 

memoriais finais, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000003-25.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE VIEIRA PALUDETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C,impulsiono os autos para designar audiência de conciliação para o 

dia 12.02.2018, às 09:15min, na comarca de Porto Esperidião-MT.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40575 Nr: 712-05.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE D. PICK - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA NACIONAL NO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Nos casos em que o recorrente é 

assistido por Curador Especial, a exigibilidade do pagamento das custas 

recursais e dos honorários advocatícios fica suspensa, uma vez que o 

mesmo encontra-se sob o pálio da justiça gratuita.cTraslade-se cópia à 

ação de execução dependente.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 40629 Nr: 746-77.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILACA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito 

intimando as partes para que se manifestem e deêm seguimento ao feito 

ante o Desprovimento do Recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 30247 Nr: 179-85.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A. STULP EMPREENDIMENTOS E FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA FERREIRA DA SILVA, José Lazaro 

Ribeiro Sobral, DIVINO CARLOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca do documento retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 30885 Nr: 901-22.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE SCHMTIZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca do documento retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44499 Nr: 2831-36.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, 

EDNA CRISTINA VILAÇA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Os valores em contratuais em xeque não se compatibilizam com a 

gratuidade da justiça pleiteada ou postergação de custas ao final (ou 

mesmo parcelamento de custas), especialmente porque não consta 

documentação idônea que comprove a dificuldade financeira da empresa 

para o seu adimplemento imediato.

A propósito, a mera alegação abstrata de crise econômica nacional não é 

justificativa suficiente para os pedidos formulados, implicando até mesmo 

no próprio substancial questionamento do pleito liminar (considerando-se o 

argumento da Teoria da Imprevisão).

Neste espectro, concedo o prazo de 15 (quinze) para o recolhimento das 

custas, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da 

distribuição.

Aguarde-se em cartório o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49228 Nr: 2194-51.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAAL, ACADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se, conforme requerido (REF 41). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32045 Nr: 831-68.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca do documento retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32111 Nr: 899-18.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR ASTOR COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, para determinar a revisão dos contratos 

entabulados, nos termos da fundamentação.Custas e honorários 

advocatícios pelo réu, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da 

condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 1452-65.2013.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA, TIAGO JOSÉ KOTONSKI, ZELI MARIA 

BOTTIN, GEOVANI HAHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca do documento retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32979 Nr: 276-17.2014.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ayres José Trevisol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA, Nilo Vicente Trevisol, PAULA 

MAZURECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca do documento retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 34599 Nr: 1071-57.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIBES ALBERTO DA SILVA - 

OAB:7967-GO, BEATRIZ AGNES - OAB:17378, Braz Borges dos 

Santos Neto - OAB:41.808/GO, Glenda Gonçalves dos Santos - 

OAB:13639-A/MT, Wilson Rodrigues de Freitas - OAB:12873/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca do documento retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39099 Nr: 188-08.2016.811.0080

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS, KS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA ISOLANI - OAB:20207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52678 Nr: 3966-49.2017.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSR, EdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Lavre-se termo de guarda.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54374 Nr: 239-48.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, 

tampouco procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas.

Aguarde-se em cartório. Transcorrido o prazo, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12246 Nr: 767-05.2006.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Lari Caumo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gordintur Agência de Viagem e Turismo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3608-B, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526-MT, Melchior Fülber 

Caumo - OAB:9.918 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, através de seus Advogados para que se 

manifestem acerca da Certidão de decurso de prazo retro.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49763 Nr: 2474-25.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR BITAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42535 Nr: 1129-58.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intimar INSS com envio dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40280 Nr: 255-73.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPDC, LCPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para a parte autora apresente as 

CONTRARRAZÕES RECURSAIS dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49722 Nr: 2449-12.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA MARCULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52539 Nr: 3718-86.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUZA, José 

Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CITEM-SE os Executados para pagarem a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação.

A citação, intimação e penhora poderá ser realizada no período de férias 

forense, ou nos feriados ou dias uteis mesmo antes das 06 e depois das 

20 horas, observando o disposto no art. 5°, inciso XI, da Constituição 

Federal.

Os executados deverão ter ciência de que, nos termos do art. 827, § 1°, 

do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.

Alternativamente, mediante o deposito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês, com as advertências do art. 916, do CPC.

Consigne-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 
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execução, a serem distribuídos por dependência e instruídos com cópias 

das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil.

Caso os Executados não sejam encontrados, o Oficial de Justiça poderá 

arrestar-lhe os bens, efetuando todos os procedimentos previstos no art. 

830 do CPC.

Não efetuando o pagamento, voltem-me conclusos os autos.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 19 de dezembro de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52651 Nr: 3781-14.2017.811.0079

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROMERO FILHO , Maria do Carmo Naves 

Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:2618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, mantenho a decisão já proferida pelo Juízo, 

INDEFERINDO o pedido liminar, bem como determino a intimação da parte 

autora para emendar a petição inicial, no prazo legal, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito, por carência da ação.Aguarde-se em 

cartório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14144 Nr: 481-93.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Freitas dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

sobre a impugnação apresentada pelo Executado.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 3 de janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 16430 Nr: 1121-62.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente a 

se manifestar sobre os Ofícios de fls. 136/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19672 Nr: 994-56.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augusto Felipe da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos etc.

Uma vez que já passou a data em que o Autor informou que seria seu 

atendimento perante a agência do INSS, INTIME-SE o Requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o comprovante de eventual 

indeferimento de seu pedido na área administrativa, sob pena de extinção 

do feito.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 2 de janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36258 Nr: 74-09.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Neris de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguardando transcurso do prazo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36364 Nr: 133-94.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GAMA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguardando transcurso do prazo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46894 Nr: 972-51.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Siqueira Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

 Ante a cumulação deste Magistrado e considerando-se a colisão das 

pautas de audiências das Comarcas de Querência e Ribeirão Cascalheira, 

ambas com réus presos, designo a audiência de instrução, anteriormente 

agendada, para o dia 29 de janeiro de 2018, às 15h (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, advogados e testemunhas.

 Ciência ao Ministério Público.

 Expeçam-se os ofícios necessários (intimação e escolta do acusado).

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, haja vista que o réu se encontra PRESO.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 50493 Nr: 2799-97.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNARDINA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53078 Nr: 226-52.2018.811.0079

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcelo Ferreira de Arruda, Wilson 

Castilho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS PEREIRA 

GONZALEZ - OAB:34937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO A LIMINAR por ausência de elementos suficientes que 

comprovem as alegações contidas na petição inicial.Sem prejuízo, 

EXTRAIA-SE CÓPIA DOS AUTOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ter ciência 

e tomar eventuais medidas pertinentes. Diante das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM).Cite-se a parte 

ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial, eventualmente.SECRETARIA: Decorrido o 

prazo para contestação, independentemente de nova conclusão, intime-se 

a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Serve como mandado.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18036 Nr: 1012-14.2009.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Oliveira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSENSSES 

S/A CEMAT, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:OAB-MT 3.889, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:13721/GO, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Despacho.

Vistos, etc.

Ante a manifestação de fls. 440, nomeio em substituição, a Dra. Flávia de 

Sousa Freitas (CRM 8180), também atuante no Município de Bom Jesus do 

Araguaia/MT para realizar a perícia já determinada em decisão de p. 433.

Cumpra-se. Intime-se a médica nomeada para que exerça seu mister.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 02/01/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36850 Nr: 372-98.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFM, YMS, DMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para a parte autora apresente as 

CONTRARRAZÕES RECURSAIS dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37877 Nr: 797-28.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40152 Nr: 228-90.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Reconheço o trânsito em julgado da sentença proferida. Intime-se a parte 

autora (DJE) para prosseguir no feito, em 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Aguarde-se o transcurso do prazo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41616 Nr: 743-28.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Narciso Bezerra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42343 Nr: 1029-06.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO QUIRINO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43797 Nr: 1667-39.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO RIBEIRO, LUZIA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIENDAS CARDOSO, Elizabeth Pagliari 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43853 Nr: 1689-97.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ueima Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT, 

RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43905 Nr: 1717-65.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45066 Nr: 17-20.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severiano Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo o recurso de apelação em seus efeitos legais.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46481 Nr: 805-34.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bonfim Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46611 Nr: 853-90.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47036 Nr: 1020-10.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita Luciana Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48114 Nr: 1679-19.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48208 Nr: 1736-37.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAILDE MARLENE DA SILVA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBISSANIA DA SILVA FELIX - 

OAB:16766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51439 Nr: 3208-73.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BARBOSA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 1370 Nr: 30-73.2004.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Alves de Oliveira, José Alves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o procurador da parte exequente 

a retirar os autos na Secretaria conforme requerido no prazo de 05(cinco) 

dias, cientificando que após o prazo os autos retornaram ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 10538 Nr: 542-22.2005.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM HENRIQUES DE ALMEIDA ALVES, 

ALICE APARECIDA COSTA DE ALMEIDA ALVES, ANTONIO CORNELIO DE 

OLIVEIRA, EDIR MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ALVIMAR DE OLIVEIRA 

COSTA, NATALIA VARGAS COSTA, PAULO CESAR DE FARIAS, 

ELISABETE LEITE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O, Antônio de Morais Pinto Júnior - 

OAB:MT0003652A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:MT/4.456-0

 Despacho.

Vistos, etc.

 Ante a manifestação retro, citem-se os requeridos Paulo Cesar de Farias 

e Elisabete Leite Farias pela via editalícia, com o prazo de 30 (trinta) dias, e 

as demais advertências previstas em lei, eis que se encontram em lugar 

incerto.

Proceda a Serventia com a retificação do nome do patrono da parte autora 

na capa dos autos, para o qual deverão ser direcionadas todas as 

intimações, via remessa dos autos.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 02/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 14015 Nr: 358-95.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE MORAIS PINTO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT0003652A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente a 

se manifestar sobre a impugnação dos cálculos às fls. 80/86.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 31912 Nr: 372-69.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO FRANCISCO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:5876/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o defensor do réu acerca da 

designação da audiência de oitiva da vítima no juízo deprecado de Goiânia 
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- GO, Vara de Precatórias para o dia 25/01/2018, às 09:35 horas, 

conforme Ofício de fls. 133/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 34912 Nr: 1625-58.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:MT 18.2987 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para querendo, impugnar a contestação de fls. 19/44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35991 Nr: 2568-75.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSANA RESPLANDES DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36207 Nr: 38-64.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36251 Nr: 69-84.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Lédio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36381 Nr: 138-19.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maysa Karoline Amorim Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36722 Nr: 307-06.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGAMENON AUGUSTO ARCANJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguardando designar audiência de instrução e 

julgamento (liberação da pauta em razão da cumulação de Querência - MT 

e Ribeirão Cascalheira - MT).

Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36737 Nr: 314-95.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinalva da Silva Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38277 Nr: 1005-12.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201, VALTER DA SILVA COSTA - OAB:9.704-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a inércia da parte autora (consta dos autos que se 

mudou para Confresa- MT), não manifestando qualquer interesse de 

prossegumento no feito, verifico a AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL (utilidade) para a prestação jurisdicional.

Assim, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, IV, do CPC.

Considerando-se que o patrono já foi intimado, bem como a própria parte 

não localizada, RECONHEÇO o trânsito em julgado em razão da preclusão 

lógica e boa fé processual.

Reemtam-se ao arquivo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 39066 Nr: 1368-96.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R VARGAS LEMES EPP, RENATO VARGAS LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:217166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E. TJMT. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39159 Nr: 1416-55.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Americo Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimar INSS com envio dos autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40443 Nr: 294-70.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Oficie-se ao INSS para implantar o benefício. Após, intime-se a parte 

autora para prosseguir em 10 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41288 Nr: 630-74.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martins dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42254 Nr: 968-48.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Francisca de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42470 Nr: 1093-16.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMR, LGMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44318 Nr: 1924-64.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDM, GSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:11784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para prosseguir no feito (DJE), em 10 dias, sob 

pena de extinção. Aguarde-se o transcurso do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44333 Nr: 1935-93.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se o mandado no endereço informado. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45189 Nr: 76-08.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meirani Pereira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 
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admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45879 Nr: 491-88.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguardando designar audiência de insrução e 

julgamento (liberação da pauta em razão da cumulação de Querência - MT 

e Ribeirão Cascalheira - MT).

Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45880 Nr: 492-73.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguardando designar audiência de insrução e 

julgamento (liberação da pauta em razão da cumulação de Querência - MT 

e Ribeirão Cascalheira - MT).

Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46334 Nr: 716-11.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOUSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:16921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46476 Nr: 802-79.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Aparecida De Oliveira e Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguardando designar audiência de insrução e 

julgamento (liberação da pauta em razão da cumulação de Querência - MT 

e Ribeirão Cascalheira - MT).

Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46479 Nr: 804-49.2017.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delzuita Arruda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47117 Nr: 1060-89.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Leonel de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47158 Nr: 1075-58.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIAS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguardando designar audiência de instrução e 

julgamento (liberação da pauta em razão da cumulação de Querência - MT 

e Ribeirão Cascalheira - MT).

Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49717 Nr: 2447-42.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVALDO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50613 Nr: 2835-42.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARM, ERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.
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Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51445 Nr: 3211-28.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO EVANGELISTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51818 Nr: 3389-74.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 14289 Nr: 623-97.2007.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT, 

RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente a 

se manifestar sobre Ofício de fls. 147.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16362 Nr: 1055-82.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Bernardes de Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Autos nº 1055-82.2008.811.0079

Cód. 16362

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Processo Executivo de Pena no qual figura como apenado o 

reeducando Alessandro Bernardes de Godoi, qualificado nos autos.

 Realizada a pertinente audiência admonitória, p. 54, ocasião em que foram 

fixadas as condições para o cumprimento da pena.

Compulsando os autos depreende-se a prestação pecuniária imposta ao 

Réu, foi integralmente cumprida, conforme certidão de fls. 87.

Em seguida vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

Analisando os autos, concluo que deve ser declarada extinta a pena 

imposta ao reeducando, em decorrência de seu cumprimento, devendo o 

Srao. Escrivão atentar-se para o disposto no art. 202 da Lei de Execuções 

Penais (Lei 7.210/84).

Ante o exposto, declaro extinta a pena imposta ao reeducando 

Alessandro Bernardes de Godoi, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de 

Mozarlândia/Go, nascido aos 29/12/1982, filho de Antonio Vicente de 

Godoi e Cleonice Bernardo de Godoi, RG nº. 4628909 SSP/GO, em 

decorrência de seu integral cumprimento.

Transitada em julgado a presente sentença, feitas as anotações de praxe, 

arquive-se.

Isento o reeducando do pagamento das custas e despesas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência ao Parquet.

Ribeirão Cascalheira/MT, 02 de Outubro de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17175 Nr: 135-74.2009.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florismar Secco, MARIA DA ROCHA SECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Sizuo Uemura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA SILVA NUNES - 

OAB:40933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Carlos Lopes Félix - 

OAB:7511 MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o procurador da petição de fls. 

159, Dr. ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB/MT 3.652-A sobre o 

desarquivamento dos autos, que os mesmos permaneceram na secretaria 

por 05(cinco) dias a disposição, após retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17598 Nr: 562-71.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RICARDO CORDEIRO - 

OAB:96726/MG, EDILSON OLIVEIRA EVANGELISTA - OAB:101093/MG, 

Helio Maciel da Silva - OAB:MT0012789A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente a 

se manifestar sobre os Ofícios de fls. 95/96.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19392 Nr: 717-40.2010.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIER VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FURQUIM SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAURUS VINÍCIUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8216/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA HELENA 

MANZANARES SOUTO - OAB:199322/SP, MARCELLINO SOUTO - 

OAB:58066/SP, SALATIEL CANDIDO LOPES - OAB:132010/SP

 Ante o exposto, conheço os presentes embargos declaratórios, 

acolhendo-os para REVOGAR a decisão de p. 364/366, de maneira que o 

feito NÃO DEVE SER EXTINTO. Mantenho a decisão prolatada na parte em 

que determinou a expedição do alvará de levantamento, o que, inclusive, já 

foi feito pelo Requerente/Embargante (p. 368).Uma vez que a última 

atualização do valor devido foi elaborada em julho de 2016, INTIME-SE o 

Requerente para que apresente o valor atualizado da dívida, requerendo o 

que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ribeirão 

Cascalheira/MT, 2 de janeiro de 2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza 
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Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32488 Nr: 946-92.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. S. DE PAULA, HÉLIDO SOARES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR DA SILVA 

AVELAR - OAB:21334/O

 Despacho.

Vistos em correição, etc.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32488 Nr: 946-92.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. S. DE PAULA, HÉLIDO SOARES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR DA SILVA 

AVELAR - OAB:21334/O

 Processo n.º 946-92.2013.811.0079 Código: 32488

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, devidamente qualificada, em face de H.S. DE PAULA, 

igualmente qualificado.

 A parte exequente à fl. 39 manifestou-se nos autos, requerendo a 

extinção do feito, face a quitação do crédito tributário.

 Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Observa-se, assim, que a parte devedora não possui mais nenhum crédito 

a ser executado nos presentes autos. Nesse sentido é de reconhecer que 

o presente feito alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a sua extinção, 

uma vez que a parte executava efetuou a quitação do crédito objeto da 

presente, relativo à CDA nº. 20132605.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independentemente de nova determinação.

 Custas pelo executado.

P.I.C.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 16/05/2017.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35978 Nr: 2560-98.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE MECCA DE FREITAS ESTEFANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35987 Nr: 2567-90.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguardando transcurso do prazo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36047 Nr: 2611-12.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCILIA DIAS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguardando transcurso do prazo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36060 Nr: 2622-41.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36061 Nr: 2623-26.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI ROMANOSKI HAUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT0003652A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 36512 Nr: 222-20.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorcelina Cintra Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo o recurso de apelação em seus efeitos legais.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36847 Nr: 369-46.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população. 3)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36850 Nr: 372-98.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFM, YMS, DMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36904 Nr: 396-29.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delzuita Arruda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população. 3)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37125 Nr: 491-59.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, 

PRONUNCIAR o acusado JAKSON FERREIRA DA SILVA, vulgo “Paraíba” 

ou “Didinha”, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1869617 SSP/PB e 

inscrito no CPF sob o nº 003.834.891.80, nascido em 05/03/1979, na 

cidade de Catolé do Rocha/PB, filho de Francisco Ferreira da Silva e Maria 

Socorro da Silva, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II e 

IV, do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca.Tendo em vista que o réu permaneceu em 

liberdade durante o transcurso do processo e considerando que não 

estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, ou seja, risco à 

ordem pública, à instrução e aplicação da lei penal, não existe qualquer 

motivo que justifique a necessidade de segregação cautelar a teor do 

artigo 312 do CPP.Intime-se o acusado da presente sentença de 

pronúncia, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo 

Penal.Preclusa a decisão de pronúncia, remetam-se os autos a Juiz 

Presidente do Tribunal do Júri, nos termos do art. 421 do CPP. 

P.I.C.Ribeirão Cascalheira/MT, 19 de Dezembro de 2017.Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37492 Nr: 680-37.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido. Aguarde-se o transcurso do prazo requerido. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38036 Nr: 881-29.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DONIZETE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 38077 Nr: 910-79.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzrazia Ana da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38260 Nr: 994-80.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Dias Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38298 Nr: 1020-78.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Francisca Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38445 Nr: 1112-56.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS, VFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39946 Nr: 136-15.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANI COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Não há honorários advocatícios em razão da causalidade.

Em razão da preclusão lógica, serve a presente como certidão de trânsito 

em julgado.

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40384 Nr: 277-34.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40733 Nr: 417-68.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Correia de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 
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SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40935 Nr: 494-77.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41017 Nr: 520-75.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elza Valadares de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41183 Nr: 587-40.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Martins de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41215 Nr: 599-54.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Vieira da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intimar INSS com envio dos autos (manifestação de ref 73 e juntada em ref 

78).

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42310 Nr: 1009-15.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Alves da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42332 Nr: 1023-96.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Paschoal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42880 Nr: 1291-53.2016.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Alves de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Atualize o sistema Apolo para que faça constar “cumprimento de 

sentença”.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44339 Nr: 1940-18.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 
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OAB:14.724-B, Rafael Ferreira da Silva - OAB:GO 43.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a verossimilhança as alegações (pelo próprio 

deferimento da liminar pela Juíza que me antecedeu), bem como diante do 

perigo de dano ao resultado útil do processo (suspeita de dilapidação de 

bens pela parte ré), entendo prudente o deferimento do pedido, 

especialmente porque não ocasiona qualquer dano às partes (anoto que a 

própria parte autora é responsável por quaisquer danos causados à parte 

ré decorrentes de seus pedidos cautelares).

Assim, defiro o pedido de busca e apreensão dos bens mencionados na 

petição, nomeio como deposítário pessoa indicada pela própria parte 

autora, devendo tudo ser certificado pelo sr. Oficial de Justiça que 

diligenciará pelo cumprimento da medida, podendo proceder a 

arrombamento ou tudo o que for necessário, mediante auxílio de força 

policial (observando a própria decisão liminar que VEDOU A ALIENAÇÃO 

DE GADO).

Ainda, DETERMINO QUE A PARTE AUTORA não transporte os bens para 

fora da comarca de Ribeirão Cascalheia - MT, sem autorização judicial.

Cumpra-se, com urgência. Certifique-se tudo o que for imprescidível para 

a análise do feito.

Após, ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44375 Nr: 1958-39.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44490 Nr: 2014-72.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Ferreira Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45288 Nr: 142-85.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessuino Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45413 Nr: 215-57.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PINTO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para prosseguir no feito, em 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Aguarde-se o transcurso do prazo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45776 Nr: 433-85.2017.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE BISPO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Oficiar INSS para implantação do benefício. Cumpra-se, com urgência. 

Após, intimar INSS com envio dos autos (da sentença). Cumpra-se,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46223 Nr: 668-52.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Antonio Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46254 Nr: 681-51.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMICE AMORIM DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46275 Nr: 693-65.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46478 Nr: 803-64.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46512 Nr: 821-85.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população. 3)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46514 Nr: 822-70.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RIBEIRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46571 Nr: 841-76.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS Agronegócio - Indústria e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROGERIO DE SOUZA - 

OAB:19.942 OAB/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

- CADASTRAR ADVOGADOS DO POLO PASSIVO no sistema Apolo.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46807 Nr: 940-46.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Fernandes de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47131 Nr: 1064-29.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Ribeiro Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47919 Nr: 1566-65.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massu Dias da LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48245 Nr: 1753-73.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE VIEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48263 Nr: 1767-57.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANI COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48360 Nr: 1810-91.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euraides Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48362 Nr: 1812-61.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Matias Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48646 Nr: 1926-97.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdAV, DdAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para prosseguir no feito (DJE), em 10 dias, sob 

pena de extinção. Aguarde-se o transcurso do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48666 Nr: 1929-52.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Tavares Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49569 Nr: 2346-05.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49908 Nr: 2540-05.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE AROLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49992 Nr: 2601-60.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO MARTINS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população. 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50432 Nr: 2764-40.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Feitosa Ferreira, Eloi Neto Vieira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 

6883-A

 Vistos em correição.

 Ante a cumulação deste Magistrado e considerando-se a colisão das 

pautas de audiências das Comarcas de Querência e Ribeirão Cascalheira, 

ambas com réus presos, designo a audiência de instrução, anteriormente 

agendada, para o dia 29 de janeiro de 2018, às 14h (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, advogados e testemunhas.

 Ciência ao Ministério Público.

 Expeçam-se os ofícios necessários (intimação e escolta do acusado).

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, haja vista que o réu se encontra PRESO.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51843 Nr: 3407-95.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDALIA ANDRADE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52105 Nr: 3527-41.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o transcurso do prazo (observando a suspensão dos prazos 

processuais).

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52711 Nr: 3800-20.2017.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVA LUIZA DE SOUSA, Filiação: Maria 

Luiza Ferreira e Balduino Antonio de Sousa, data de nascimento: 

23/01/1944, natural de Palmeiras de Goiás-GO, casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: JUVENAL ANTONIO DE SOUSA, brasileiro, casado, 

aposentado, portador da cédula de identidade RG nº 420261, SSP/GO, 

nascido no dia 23 de Janeiro de 1944, inscrito no CPF sob nº 

087.391.291-87, residente e domiciliado na Rua Perimetral, n° 610, Bairro 

Centro, Ribeirão Cascalheira/MT, CEP 78675-000, por intermédio seu 

advogado in fine (instrumento de procuração em anexo), com escritório 

profissional na Av. Mato Grosso, n° 807, Setor F, Querência/MT, e 

endereço eletrônico marcos_alves_adv@hotmail.com, onde indica para 

receber a intimações de estilo, vem cordialmente perante Vossa 

Excelência, com fulcro no art. 226, §1° e §6° da CF, e art. 1.571 e 

seguintes do CC, propor AÇÃO DE DIVÓRCIO (cônjuge ausente) 

Observando o procedimento comum, com as alterações previstas nos 

arts. 693 a 699, do NCPC, em face de EVA LUIZA DE SOUSA, brasileira, 

casada, profissão desconhecida, nascida no dia 29 de Outubro de 1939, 

filha de Balduino Antonio de Sousa e Maria Luiza Ferreira, documentos 

pessoais e endereço desconhecidos, pelos motivos de fato e de direito 

adiante entabulados:

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Recebo a petição inicial, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil.Considerando-se o 

cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Anote-se.Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado 

n.35 da ENFAM).Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo 

legal (na forma requerida - EDITAL). A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial, eventualmente.SECRETARIA: Decorrido o prazo para 

contestação, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Serve como mandado.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Melo da Silva, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 17 de janeiro de 2018

Thiago Afonso Carolo Teichmann Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16049 Nr: 723-18.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fernandes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fernandes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - 

OAB:10927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 55/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente 

para retirar na secretaria a Certidão de Dívida, conforme requerido.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46835 Nr: 2335-57.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiana Bandeira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - 

OAB:OAB/MT 15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33255 Nr: 246-66.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio de Lima Rio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graziele Penachioni 

Claudino - OAB:MT - 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - 

OAB:MT - 9.087

 Autos n. 246-66.2014.811.0052 (Código: 33255)

 Cuida-se de persecução penal iniciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra PAULO SÉRGIO DE LIMA RIO, 

devidamente qualificado na exordial, imputando-lhe a prática, em tese, dos 

crimes tipificados no artigo 306, caput, c/c art. 298, inciso III, ambos do 

Código de Trânsito Brasileiro (1º Fato), art. 28, caput, da Lei de Drogas (2º 

Fato) na formar do art. 69 do Código Penal.

A Denúncia foi recebida (ref. 24) e o acusado citado (ref. 30).

Na resposta escrita à acusação (ref. 33) o acusado alegou, como 

preliminares, a atipicidade do 1º Fato e o reconhecimento do Princípio da 

Insignificância, em relação ao 2º Fato.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

DA ATIPICIDADE DO – 1º FATO

Alega a defesa, que não foi comprovado que o réu conduzia veículo 

automotor em via pública sob efeito de entorpecentes, visto que não foi 

elaborado auto de constatação de sinais de alteração de capacidade 
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psicomotora, nem submeteram o réu a exame clínico.

A tese de que a conduta do acusado não configura crime exige análise 

meritória, não sendo esta a ocasião oportuna para a análise aprofundada 

dos fatos, cabendo tão-somente atentar para os requisitos materiais e 

formais da peça inicial acusatória. A questão de mérito será analisada 

após a devida produção de provas.

DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 2º FATO

Por serem classificados como crimes de perigo abstrato, os crimes da Lei 

de Drogas são incompatíveis com o Princípio da Insignificância, pois 

trata-se de risco à saúde pública. Além do mais, a pequena quantidade de 

droga é uma característica própria do delito em tela. Nesse sentido, julgou 

o STJ:

Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS 

CORPUS : RHC 34466 DF 2012/0247691-9

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGAS 

PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06). PEQUENA 

QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO 

DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de 

posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é de 

perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte 

da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o 

princípio da insignificância. 2. Recurso desprovido.

Órgão Julgador: T6 – Sexta Turma; Publicação: DJe 27/05/2013; Julgado 

em 14 de maio de 2013; Ministro OG FERNANDES.

Dessa forma, REJEITO AS PRELIMINARES suscitadas pela defesa de 

PAULO SERGIO DE LIMA RIO, bem como DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 20 de março de 2018, às 14 

horas.

Determino:

1- INTIMEM-SE o réu e sua defesa;

2- SOLICITE-SE o comparecimento das testemunhas a este Juízo. Não 

havendo possibilidade de comparecimento, DEPREQUEM-SE as 

respectivas oitivas;

3- CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 37694 Nr: 1011-03.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRdS, NCRS, NRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o certificado à ref. 34, verifico que o expediente do núcleo 

da DPE encontra-se suspenso de acordo com a Portaria n.779/2017, 

razão porque DETERMINO a intimação pessoal da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, compareça à Secretaria de Vara desta 

comarca e informe acerca da sua possibilidade ou não de constituir um 

advogado.

Acaso hipossuficiente, desde já, NOMEIO como defensor dativo o 

advogado AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS OAB/MT 21.378, arbitrando-lhe 

honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 01 (hum) URH, ou seja, R$ 

880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco centavos) para atuar até o final 

do feito, no qual deverá ser ABERTO VISTA para manifestação, inclusive 

com a devolução de prazo.

Após, ao MPE para parecer.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44575 Nr: 1159-43.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Raimundo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo nº 1159-43.2017.811.0052 – Código 44575

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 10 de ABRIL DE 2018, 

que se realizará às 13H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos 

termos da última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47256 Nr: 2580-68.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48233 Nr: 3046-62.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Calassara Galacio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32999 Nr: 26-68.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 26-68.2014.811.0052 - Código: 32999

 Vistos.

Em que pese o pugnado às fls. 181/182, no que toca à expedição de ofício 

aos sistemas INFOSEG e INFOJUF, verifico que há pendência de análise 

do pedido de bloqueio on-line às fls. 177/179, sendo assim, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique os seus 

pedidos e acaso reitere o bloqueio de valores, seja apresentada a 

memória de cálculo, devidamente atualizada.

Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37487 Nr: 910-63.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 ...Isso posto, consoante todo o exposto, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

pessoal do acusado para constituir novo advogado, ou, em não tendo 

condições, manifestar seu desejo de ser patrocinado por defensor dativo, 

devendo o Sr. Meirinho certificar. Declarada a falta de condições 

financeiras para contratação, desde já, NOMEIO como Defensor Dativo o 

Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue 

como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. 

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.Ademais, tendo em vista que na 

Resposta escrita à Acusação não foi suscitada nenhuma preliminar de 

mérito, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 

20 de março de 2018, às 16h30min.1- Intime-se o acusado;2- Requisite-se 

a presença das testemunhas de acusação;3- Caso o réu informa não 

possuir condições financeiras de constituir defesa técnica, intime-se o 

advogado nomeado acima;4- Ciência ao MP. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38355 Nr: 39-96.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Severino Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 39-96.2016.811.0052 (Código: 38355)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Empós, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42719 Nr: 262-15.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emanoelly Pessoa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 262-15.2017.811.0052 (Código: 42719)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Empós, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46691 Nr: 2257-63.2017.811.0052

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J Souza Comercio ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47711 Nr: 2824-94.2017.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judson Sander Prata, Wendel Alves Prata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47720 Nr: 2827-49.2017.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliede Araujo da Gloria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48236 Nr: 3049-17.2017.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo de Oliveira Importações e 

Exportações - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo ser depositado duas 

diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 672 Nr: 376-81.1999.811.0052

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LUIZ BONFIM, LINDAURA DE ANDRADE 

BONFIM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Fernandes Fidélis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Calestini - OAB:4495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 376-81.1999.811.0052 (Código nº: 672)

 Vistos.

Os autos vieram conclusos oriundos da Seção Judiciária da Justiça 

Federal da 2º Vara Federal de Cáceres/MT, sendo assim, com o fito de 

promover a celeridade do presente, aproveito os atos processuais já 

deliberados pelo r. Juízo proveniente, de modo que DETERMINO a 

intimação das partes para manifestarem o que entenderem de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, ao MPE.

Empós, CONCLUSOS para ulteriores deliberações.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11147 Nr: 475-02.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alaide Saturnino da Silva Piliello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35281 Nr: 130-26.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELISEU AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem sobre o referido 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado como 

concordância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36277 Nr: 504-42.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grace Alves da Silva - 

OAB:MT - 15888

 Processo nº 504-42.2015.811.0052 – Código 36277

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação de pauta, 

redesigno a audiência outroza aprazada para o dia 06 de FEVEREIRO DE 

2018, que se realizará às 13H45MIN, devendo as partes serem intimadas 

nos termos da última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37270 Nr: 815-33.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Pinheiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Augusto de Oliveira 

Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do certificado à ref. 34, verifico que o expediente do núcleo da 

Defensoria Pública desta comarca encontra-se suspenso de acordo com 

a Portaria n.779/2017, razão porque DETERMINO a intimação pessoal da 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça à 

Secretaria de Vara desta comarca e informe acerca de sua possibilidade 

ou não de constituir um advogado para o prosseguimento da demanda.

Acaso permaneça hipossuficiente, desde já, NOMEIO como defensor 

dativo o advogado AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS OAB/MT 21378, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

01 (um) URH, ou seja, R$ 880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco 

centavos) para atuar até o final do feito, no qual deverá ser ABERTO 

VISTA para manifestação, inclusive com a devolução de prazo.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 37979 Nr: 1126-24.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1126-24.2015.811.0052 (Código: 37979)

 Vistos.

Considerando o certificado à ref.52, verifico que o expediente do núcleo 

da DPE encontra-se suspenso de acordo com a Portaria n.779/2017, 

razão porque DETERMINO a intimação pessoal da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, compareça à Secretaria de Vara desta 

comarca e informe acerca da sua possibilidade ou não de constituir um 

advogado.

Acaso hipossuficiente, desde já, NOMEIO como defensor dativo o 

advogado AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT 21.378, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

01 (hum) URH, ou seja, R$ 880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco 

centavos) para atuar até o final do feito, no qual deverá ser ABERTO 

VISTA para manifestação, inclusive com a devolução de prazo.

Após, ao MPE para parecer.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38762 Nr: 261-64.2016.811.0052

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érico da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do certificado à ref. 27, verifico que o expediente do núcleo da 

Defensoria Pública desta comarca encontra-se suspenso de acordo com 

a Portaria n.779/2017, razão porque DETERMINO a intimação pessoal da 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça à 

Secretaria de Vara desta comarca e informe acerca de sua possibilidade 

ou não de constituir um advogado para o prosseguimento da demanda.

Acaso permaneça hipossuficiente, desde já, NOMEIO como defensor 

dativo o advogado CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB/MT 21.373, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

01 (um) URH, ou seja, R$ 880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco 
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centavos) para atuar até o final do feito, no qual deverá ser ABERTO 

VISTA para manifestação, inclusive com a devolução de prazo.

Após, ao MPE para parecer.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40981 Nr: 1348-55.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Michael de Almeida Silva Rok

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 Processo nº 1348-55.2016.811.0052 – Código 40981

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 17 de ABRIL DE 2018, 

que se realizará às 13H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos 

termos da última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41280 Nr: 1554-69.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Lúcia Preisigke, Kaique Preisigke Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:OAB/MT - 5736/O

 ...)Assim, INTIME-SE a parte requerida para que promova o pagamento via 

depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo comprovar nos autos, consignando que o mencionado depósito 

será de 50% (cinquenta por cento) do valor para início das atividades e o 

restante ao final quando da entrega do laudo pericial.INTIMEM-SE as partes 

da nomeação do perito e da perícia ora agendada, a partir do que 

começará a correr o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de 

quesitos e de assistente técnico.Ante o teor desses quesitos, pelo Juízo, 

o perito deverá responder as seguintes indagações: “I. Há invalidez 

permanente total por parcial? II. Se permanente a invalidez, cuida-se de 

invalidez completa ou incompleta? III. Qual o grau da invalidez? IV. Caso 

haja incapacidade, esta decorreu do acidente automobilístico e se a lesão 

encontra-se em forma estabilizada ou evolutiva?”.Após a apresentação do 

laudo, INTIMEM-SE as partes quando começará a correr o prazo de 10 

(dez) dias para se manifestarem sobre o resultado da perícia.Após, 

CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44011 Nr: 830-31.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorcelino Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para se manifestar acerca do Laudo 

de Estudo Social de ref. 40, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44225 Nr: 953-29.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44700 Nr: 1206-17.2017.811.0052

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aurelina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na toada do parecer ministerial à ref. 9, DETERMINO que se OFICIE ao 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Rio 

Branco/MT, a fim de colher informações se houve ou não a lavratura do 

assento de óbito de Francisco José da Silva, devendo ser encaminhada 

uma cópia do referido documento, em caso positivo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

No mais, DETERMINO a intimação da autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a digitalização da declaração de óbito juntada 

nos autos, eis que ilegível parte da documentação. Bem como arrolar, pelo 

menos, 02 (duas) testemunhas que tenham conhecimento sobre os fatos, 

para o caso de haver necessidade de designar audiência de instrução.

Por oportuno e considerando que a DPE encontra-se com o seu 

expediente suspenso, nos termos da Portaria n. 779/2017, INTIME-SE 

pessoalmente a autora para que, no prazo legal, compareça à Secretaria 

de Vara e preste informações acerca da possibilidade ou não de 

constituição um patrono e acaso negativo, desde já, NOMEIO o patrono 

dativo CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB/MT 21.373, arbitrando-lhe 

honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 01 (um) URH, ou seja, R$ 

880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco centavos) para atuar até o final 

do feito, no qual deverá ser ABERTO VISTA para manifestação, inclusive 

com a devolução de prazo.

Após, cumpridas as formalidades supramencionadas, tornem-me os autos 

CONCLUSOS para apreciação de eventual designação de solenidade.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46230 Nr: 1996-98.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina de Oliveira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 46232 Nr: 1997-83.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Lúcio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 47283 Nr: 2590-15.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heliete Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO 

perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de 

Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 

78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, que servirá independentemente 

de compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados.ENCAMINHEM-SE os quesitos.Aportando o laudo pericial aos 

autos, DIGAM as partes no prazo de 10 (dez) dias, voltando-me 

conclusos.OFICIE-SE à APS desta Comarca para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. CITE-SE a Autarquia demandada para, no 

prazo legal, responder aos termos da inicial, oportunidade em que 

manifestará sobre o laudo médico.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47960 Nr: 2916-72.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pinheiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14183 Nr: 845-10.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Correa da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Processo n.º 845-10.2011.811.0052 – Código: 14183

Cuida-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

ANA PAULA CORREA DA COSTA, pela suposta prática do crime previsto 

no artigo 310, da Lei Federal n. 9.503/97, c/c art. 13, § 2º, alínea “a”, do 

Código Penal.

Verifica-se à Ref. 44, que a acusada foi devidamente citada, tendo 

apresentado resposta escrita à acusação à ref. 42.

É o relato do necessário.

Com base forte nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa 

estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, é certo de que na fase 

processual, o acusado deve ser assistido por defesa técnica, sob pena 

de nulidade absoluta.

 Isso posto, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. CÉZAR LUIZ BRANICIO 

DA SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Ademais, DESIGNO AUDIÊNCIA, a fim de inquirir as testemunhas de 

acusação, MARCOS NUNES MAGAHÃES e SD PM JAILTON, para o dia 20 

de março de 2018, às 13h30min.

1- Expeça-se carta precatória para intimar a acusada da designação de 

audiência, bem como para que o seja realizada a inquirição da testemunha 

MARCOS NUNES MAGALHÃES e o interrogatório de ANA PAULA CORRÊA 

DA COSTA;

2- Intime-se a testemunha MARCOS NUNES MAGALHÃES;

3- Oficie-se à Polícia Militar de Rio Branco, requisitando-se o SOLDADO 

JAILSON;

4- Intime-se o advogado nomeado;

5- Ciência ao MP.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32323 Nr: 782-14.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozias Camilo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34292 Nr: 1049-49.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fri Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:16305/O, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT 

- 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34470 Nr: 1128-28.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeova de Jesus Ferreira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Com efeito, não sendo factível o adequado cumprimento no 

estabelecimento a que se refere o art. 35, § 1º, do CP, faz jus o 

reeducando ao trabalho externo, ou à freqüentar curso supletivo 

profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, na dicção do 

§ 2º do mesmo dispositivo, devendo se recolher durante o período noturno 

na sua residência, conforme dito anteriormente. Isto posto, com espeque 

no art. 35, § 2º, do CP, c/c artigos 66 (inciso III, alínea b), 122 e 124 

(parágrafo único) da Lei 7.210/1984, DEFIRO o pleito em apreço, 

transferindo o condenado JEOVA DE JESUS FERREIRA MACHADO do 

regime fechado para o semiaberto, hipótese em que deverá se recolher à 

sua residência durante o repouso noturno, entre as 19h30min e 6h30min, 

lá permanecendo o dia todo nos fins de semana e feriados, além de ter 

que comprovar ocupação lícita (atividade laboral e/ou educacional) no 

prazo de 30 (trinta) dias, SOB PENA DE REGRESSÃO.DESIGNO o dia 27 de 

MARÇO de 2018 para realização da audiência admonitória, a qual 

concretizar-se às 10H00MIN, oportunidade em que o reeducando será 

cientificado das condições do novel regime. .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37060 Nr: 742-61.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352

 Processo nº 742-61.2015.811.0052 – Código 37060

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA instaurado 

em desfavor de OSMAIR EVANGELISTA, condenado pela prática dos 

crimes descritos no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986, e art. 

333, caput, do CP a pena imposta de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de 

reclusão, com início no regime fechado.

Instados a se manifestarem a Defensoria Pública – Ref. 90 e fls. 236/237 - 

e o Ministério Público – Ref. 93 e fls. 240/241 -, por meio de seus 

representantes, pugnarem pela homologação do cálculo de pena de Ref. 

80 – fl. 227, bem como pela progressão de regime do reeducando 

supracitado, por entenderem que os requisitos/critérios objetivos e 

subjetivos foram preenchidos.

 Foi concedida à Ref. 96 a progressão para o regime semiaberto via 

monitoração eletrônica.

 À Ref. 121 aportou petitório da defesa pugnando pela extinção da 

punibilidade pelo cumprimento da pena integral pelo reeducando.

Vieram os autos conclusos.

 É O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Em análise detida ao feito, verifico que o reeducando OSMAIR 

EVANGELISTA, devido ao grande lapso temporal, cumpriu em sua 

integralidade a reprimenda penal que lhe foi imposta.

Nota-se, conforme documentação acostada aos autos, que o reeducando 

foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em 

cumprimento inicial fechado, porém, em 16/06/2016, foi julgado pelo TRF1, 

r e c u r s o  d e  a p e l a ç ã o  ( A P E L A Ç Ã O  C R I M I N A L  N º 

0001089-03.2013.4.01.3601/MT), que o absolveu da prática do crime de 

corrupção ativa, e alterou a dosimetria da pena relativa ao crime de 

evasão de divisas, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

 Conforme cálculo homologado, tem-se de maneira cristalina que o 

reeducando cumpriu até a data da concessão de progressão de regime – 

23/05/2017, aproximadamente 02 anos e 05 meses em regime fechado. Ou 

seja, mais que a pena imposta após a reforma da sentença.

 Diante do exposto, de ofício, com fulcro no art. 146 da Lei n. 7.210/84 – 

Lei de Execução Penal, DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do 

reeducando OSMAIR EVANGELISTA, em consonância ao art. 66, inciso II, 

da LEP, ante o comprovado cumprimento integral da reprimenda penal 

(Ref. 80 e 121).

Certifique-se nos autos o adimplemento quanto à multa imposta – 13 

(treze) dias-multa.

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos, procedendo as baixas 

e anotações de estilo.

CIÊNCIA o Ministério Público e o Reeducando.

Prescindível o Registro no caso – Capítulo II, Seção 2, art. 317, §§4° e 5°, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – 

CNGC - Foro Judicial (Provimento nº 41/2016-CGJ).

P. I. Cumpra.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 39373 Nr: 530-06.2016.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evelin Cristina dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Cruz Furlanetto 

Garcia Barbosa - OAB:OAB-MT 13.607

 Isso posto, DETERMINO a remessa dos autos à representante do 

Ministério Público para se manifestar sobre a certidão negativa do OJA e 

requerer em prosseguimento, inclusive com os endereços atuais das 

testemunhas arroladas, diante do decurso do tempo desde o 

arrolamento.Ademais, porque a defesa da parte foi feita por advogado 

constituído - fls. 111 - e há possibilidade de decreto da prisão 

cautelar/preventiva por conveniência da instrução criminal e aplicação da 

lei penal - CPP, art. 312 -, a fim de evitar uma futura decisão nesse 

sentido, excepcional e possível, DETERMINO que o intime para que, 

querendo, informe o endereço atual de sua cliente, necessário para o 

regular processamento da ação. Após isso, volte-me para designar 

audiência nos termos da Lei n. 11.343/06.Cumpra.Às providências.De 

Araputanga-MT para Rio Branco-MT, 26 de março de 2017, 

20:45:48.Renato J. de A. C. FilhoJuiz de Direito em cumulação/designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39528 Nr: 584-69.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos José de Oliveira, Lilian Drazdauskas Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo José Januacely de Oliveira, Maria de 

Lourdes da Silva Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca da certidão de ref. 37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40433 Nr: 1039-34.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rosivaldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº 1039-34.2016.811.0052 – Código 40433

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNO a audiência outroza aprazada para o dia 13 de MARÇO DE 

2018, que se realizará às 10H00MIN, devendo as partes serem intimadas 

nos termos da última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40515 Nr: 1092-15.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Roma dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 Processo nº 1092-15.2016.811.0052 – Código 40515

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 13 de MARÇO DE 2018, 

que se realizará às 16H45MIN, devendo as partes serem intimadas nos 

termos da última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40645 Nr: 1170-09.2016.811.0052

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda de Oliveira Rodrigues, Antonio Rodrigues Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO JORGE DA 

CUNHA - OAB:2493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar a complementação da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, pois houve aumento no valor da tabela, 

para R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41168 Nr: 1470-68.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Processo nº 1470-68.2016.811.0052 – Código 41168

Vistos, etc.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 07 de FEVEREIRO DE 

2018, que se realizará às 13H00MIN, devendo as partes serem intimadas 

nos termos da última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42432 Nr: 141-84.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Pereira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca da devolução da correspondência na ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 43657 Nr: 659-74.2017.811.0052

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdO, LSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 659-74.2017.811.0052 (Código: 43657)

 Vistos.

Considerando o certificado à ref.21, verifico que o expediente do núcleo 

da DPE encontra-se suspenso de acordo com a Portaria n.779/2017, 

razão porque DETERMINO a intimação pessoal da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, compareça à Secretaria de Vara desta 

comarca e informe acerca da sua possibilidade ou não de constituir um 

advogado.

Acaso hipossuficiente, desde já, NOMEIO como defensor dativo o 

advogado AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT 21.378, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

01 (hum) URH, ou seja, R$ 880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco 

centavos) para atuar até o final do feito, no qual deverá ser ABERTO 

VISTA para manifestação, inclusive com a devolução de prazo.

Após, ao MPE para parecer.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 44219 Nr: 947-22.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Pinto Natalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinho da Costa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.947-22.2017.811.0052. – (Código: 44129)

Vistos.

DEFIRO o pedido de ref. 15, razão pela qual determino a expedição do 

mandado de penhora, depósito e avaliação de eventuais bens que forem 

encontrados, conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do 

CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

 Caso as diligências restem infrutíferas e por oportuno, verifico que o 

expediente do núcleo da DPE encontra-se suspenso de acordo com a 

Portaria n.779/2017, razão porque DETERMINO a intimação pessoal da 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça à 

Secretaria de Vara desta comarca e informe acerca da sua possibilidade 

ou não de constituir um advogado.

Acaso hipossuficiente, desde já, NOMEIO como defensor dativo o 

advogado AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS OAB/MT 21.378, arbitrando-lhe 

honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 01 (hum) URH, ou seja, R$ 

880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco centavos) para atuar até o final 

do feito, no qual deverá ser ABERTO VISTA para manifestação, inclusive 

com a devolução de prazo.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44345 Nr: 1017-39.2017.811.0052

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda de Oliveira Rodrigues, Antonio Rodrigues Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Neves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO JORGE DA 

CUNHA - OAB:2493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 
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finalidade de intimar a parte requerente a efetuar a complementação da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, pois houve aumento no valor da tabela, 

indo para R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44454 Nr: 4564-50.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Silvestre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:OAB/MT 18.158

 ...Portanto, inexistindo impedimento legal, a regressão cautelar de regime 

é diligência que se impõe para buscar a completa satisfação da pretensão 

punitiva estatal.Isso posto, determino a REGRESSÃO CAUTELAR DO 

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA do recuperando DANIEL SILVESTRE 

DA SILVA, portador do CPF nº: 020.528.441-80 e do Rg: 2052772-1 

SSP-MT, telefone nº (65) 99601-0278, nascido em 10 de dezembro 1991, 

filho de José Carlos da Silva e Jandira Silvestre da Silva, residente e 

domiciliado no Bairro Cachoeira, Salto do Céu-MT, atualmente recolhido na 

Cadeia Pública de Rio Branco, para o REGIME PRISIONAL FECHADO. 

Consequentemente, suspendo o regime mais benéfico e determino a 

expedição de mandado de prisão, encaminhando-o aos órgãos 

responsáveis e anotando no Banco Nacional de Mandados de Prisão – 

BNMP.Ademais, DESIGNO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO para o dia 22 de 

fevereiro de 2018, às 16 horas.Com base forte nos princípios do 

Contraditório e Ampla Defesa estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, é 

certo de que o reeducando deve ser assistido por defesa técnica, sob 

pena de nulidade absoluta. Isso posto, quando da intimação para 

audiência, o recuperando deverá informar se possui condições 

financeiras para constituir advogado ou manifestar seu desejo de ser 

patrocinado por defensor dativo, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46082 Nr: 1936-28.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cláudio Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46232 Nr: 1997-83.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Lúcio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos sob o Código: 46232

Vistos.

Considerando que esta Magistrada estará em curso entre os dias 

04/12/2017 e 05/12/2017, com retorno previsto no dia 06/12/2017 , 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 07/03/2018, a 

realizar-se às 16h30, devendo as partes serem intimadas nos termos do 

recebimento da exordial (ref.4).

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46335 Nr: 2057-56.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J Souza Comercio ME, Rubens Jesus de 

Souza, Cleves Jesus de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, pois trata-se de 

citação de 4 (quatro) requeridos, e em endereço diversos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46433 Nr: 2108-67.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FRANCISCO GONÇALVES, EDNÉIA 

PASQUALOTTE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS BERNABÉ, SILVIA ROCHA 

BERNABÉ, SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE 

CAPÃOGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIMEIRE PASQUALOTTE 

GONÇALVES AZERÊDO - OAB:20912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que cumprindo determinação judicial, designo audiência 

de Conciliação para o dia 14 de março de 2018 às 18h30min.

Rio Branco, 17 de janeiro de 2018

João Batista Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47628 Nr: 2787-67.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Justino dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47736 Nr: 2832-71.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cicera de Carvalho Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47923 Nr: 2902-88.2017.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49176 Nr: 3494-35.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenice Martins Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a 

presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para 

apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.Aportando aos autos contestação do requerido, INTIME-SE o autor 

para que querendo impugne-a no prazo de 15 (quinze) 

dias.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-90.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZET ALVES DE SOUZA PRATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000036-90.2017.8.11.0052 REQUERENTE: ELIZET ALVES DE SOUZA 

PRATA REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a 

parte executada satisfez a obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação 

das partes. Expeça-se alvará para levantamento, pela parte exequente, da 

quantia depositada nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com 

baixa. Rio Branco/MT, 19 de janeiro de 2018. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-71.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000186-71.2017.8.11.0052 REQUERENTE: MARIA ABADIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência da ação e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Revogo a liminar porventura deferida. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. Rio Branco/MT, 19 de janeiro de 2018. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000150-29.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DEFACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000150-29.2017.8.11.0052 REQUERENTE: ANTONIO DEFACIO FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Defiro às partes o 

benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, com baixa. Rio 

Branco/MT, 20 de janeiro de 2018. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-43.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000162-43.2017.8.11.0052 REQUERENTE: MAXSUELBER FERRARI 

REQUERIDO: R. P. DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME Vistos etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Defiro às partes o 

benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, com baixa. Rio 

Branco/MT, 20 de janeiro de 2018. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 68126 Nr: 1848-84.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAVSOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12809, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:OAB/MT 19077-A, 

Vanessa Rocha de Oliveira - OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:19809/O

 CERTIFICO que, em cumprimento a decisão de Ref.63, proferida na data 

de 17/01/2018, neste feito, fica designada audiência de Conciliação a 

realizar-se nesta Comarca, sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo 

Antonio ao lado Prefeitura Municipal, no dia 06 DE MARÇO DE 2018, às 

17:00 horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 77815 Nr: 3964-29.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Davanso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Davanso dos 

Santos - OAB:12574/MS

 Vistos.

Atento à finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição da 

testemunha AILSON DA SILVA MODESTO (Endereço: Batalhão da Polícia 

Militar de Jangada/MT), para o dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2018, 

às 13h30min.

Intime-se.

Informe ao juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como a 

data da designação da audiência.

Dê ciência ao representante do Ministério Público.

As providências.

A fim de dar celeridade processual, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE 

MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16350 Nr: 1575-91.2005.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson de Almeida Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auremar Roberto Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Renato R. Rossignolo - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a parte REQUERIDA foi intimada no dia 

06/11/2017, sendo o MANDADO DE INTIMAÇÃO juntado dia 16/11/2017, 

deixando o prazo correr "in albis"; ASSIM, INTIMO a parte REQUERENTE 

para se manifestar no prazo legal e requerer o que enteder direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64461 Nr: 274-26.2016.811.0032

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michele Erika de Almeida Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Augusto Farias 

Monteiro - OAB:276846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da ausência da parte autora que, embora intimada (certidão fl. 27), 

deixou de comparecer à audiência instrutória.

Determino a intimação da mesma para que informe a necessidade do 

presente procedimento, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 77160 Nr: 3620-48.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimadas, as partes requeridas nada manifestaram. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78137 Nr: 4114-10.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Angélica Belchior - 

OAB:OAB/MT 17322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REDESIGNO a audiência de conciliação marcada neste processo para o 

dia 27 de fevereiro de 2018 às 17 30 horas, em razão de pedido da Sra 

Conciliadora para tratamento de saúde.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23214 Nr: 462-63.2009.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Antonio Marcelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Pinheirinho Pinheiro 

- OAB:MT/3.705

 Vistos.

Considerando que o Promotor de Justiça titular desta Comarca 

encontra-se em gozo de férias (Ofício nº 202/2017), REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 01 (primeiro) de fevereiro 

de 2018, às 13h00min.

Renovem-se as intimações necessárias.

Cientifique-se o Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54180 Nr: 2235-07.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Nobre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco ItauCard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:OAB/MT 9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:19.937

 Nos termos da Legislação vigente e Provimeto 56/2007-CGJ impulsiono os 

autos om a finalidade de intimar a parte requerida para juntar aos autos, o 

suposto boleto de pagamento ou comprovar suas alegações no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55861 Nr: 731-29.2014.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nod termos da Legislação vigente e Proimento 56/2007-CGJ impulsiono os 

autos com a finalidade de intiimar a a parte autora para, no prazo de cinco 

dias, promover o andamento do feito pugnando o que entender de direito, 

sob pena de extinção por abandono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57610 Nr: 1687-45.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Jung Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Trindade Querubin, Maria das Graças 

Trindade Boabaid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Luiz Taques Oliveira - 

OAB:OAB/MT 13.152

 REDESIGNO a audiência de conciliação marcada neste processo para o 

dia 06 de março de 2018 às 16 30 horas, em razão de pedido da Sra 

Conciliadora para tratamento de saúde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 72594 Nr: 1158-21.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA BASTOS TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/SP, Maria Lucilia Gomes - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 511,00 

(quinhentos e onze reais), referente ao cumprimento do mandado na Zona 

Rural de Jangada - MT., a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, 

nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no 

site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do 

tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero 

único do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir 

as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na 

Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais 

detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 77262 Nr: 3682-88.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NMdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REDESIGNO a audiência de conciliação marcada neste processo para o 

dia 27 de março de 2018 às 16 30 horas, em razão de pedido da Sra 

Conciliadora para tratamento de saúde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78447 Nr: 4238-90.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIdAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, em cumprimento a decisão de Ref. 4, proferida na data de 

12/12/2017, neste feito, fica designada audiência de Conciliação a 

realizar-se nesta Comarca, sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo 

Antonio ao lado Prefeitura Municipal, no dia 06 DE MARÇO DE 2018, às 

13hs15 minutos, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78843 Nr: 4440-67.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S.C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe 

penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantia do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, na hipótese 

de integral pagamento no prazo legal os honorários serão reduzidos a 

metade (Art. 827 §1° NCPC).

Ressalto que na hipótese de não ser efetuado o pagamento no prazo 

legal, determino que o oficial de justiça desse juízo proceda à penhora de 

tantos bens quantos sejam necessários para garantir a execução (Art. 

829 §1° NCPC) devendo inclusive diligenciar no cartório de imóveis dessa 

comarca.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge do 

Executado, se casado for, salvo se casados sobre o regime de 

separação absoluta de bens (Art. 842 NCPC).

O executado poderá opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 915 do NCPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65465 Nr: 654-49.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norte Brasil Transmissora de Energia S/A, TME 

- TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844

 Vistos e etc...

Revogo a audiência de conciliação anteriormente designada.

Intimem-se os réus para apresentarem contestação.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68126 Nr: 1848-84.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAVSOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12809, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:OAB/MT 19077-A, 

Vanessa Rocha de Oliveira - OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:19809/O

 Vistos e etc...

Designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do conciliador 

habilitado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-85.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSAINE PAULA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000105-85.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ROSAINE PAULA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados, 

ante a intempestividade da impugnação à contestação. A reclamada 

apresentou nos autos as gravações de voz (áudio) entre a reclamante e a 

reclamada, onde se verifica indubitavelmente a relação comercial existente 

entre as partes. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé 

e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 

1% (um por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSAINE PAULA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000105-85.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ROSAINE PAULA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados, 

ante a intempestividade da impugnação à contestação. A reclamada 

apresentou nos autos as gravações de voz (áudio) entre a reclamante e a 

reclamada, onde se verifica indubitavelmente a relação comercial existente 

entre as partes. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé 

e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 

1% (um por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 
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efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito
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Processo Número: 1000175-05.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000175-05.2017.8.11.0032 REQUERENTE: SOLANGE LEMES DO PRADO 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte autora afirma que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro 

de restrição ao crédito, ressaltando que a cobrança é indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados 

pela parte reclamante, sendo insuficiente à formação de um juízo seguro 

de convencimento. Por fim, diferente do alegado pelo autor, verifico que há 

outras negativações no extrato apresentado que não estão sendo 

discutidas judicialmente, não havendo assim que se falar em indenização 

por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pela parte autora, é certo que possui outras negativações que 

não estão sendo discutidas judicialmente . Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante 

o exposto, julgo improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-05.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000175-05.2017.8.11.0032 REQUERENTE: SOLANGE LEMES DO PRADO 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte autora afirma que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro 

de restrição ao crédito, ressaltando que a cobrança é indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados 

pela parte reclamante, sendo insuficiente à formação de um juízo seguro 

de convencimento. Por fim, diferente do alegado pelo autor, verifico que há 

outras negativações no extrato apresentado que não estão sendo 

discutidas judicialmente, não havendo assim que se falar em indenização 

por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pela parte autora, é certo que possui outras negativações que 

não estão sendo discutidas judicialmente . Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante 

o exposto, julgo improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 
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Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-16.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH PAIXAO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000129-16.2017.8.11.0032 REQUERENTE: EDITH PAIXAO DIAS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS decorrentes de inscrição indevida. Analisando o conjunto 

fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva 

da parte reclamada. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 

reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZÁVEIS – NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83, suscitada na 

contestação, visto que nos documentos apresentados na inicial não há 

nenhum vinculo entre o autor e reclamada, tendo sido a inscrição do nome 

do autor foi realizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA - 

CNPJ: 07.727.002/0001-26, conforme documento juntado à inicial. Ante o 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da reclamada e, com amparo 

no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, declaro extinta, sem 

resolução do mérito, a presente reclamação. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-16.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH PAIXAO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000129-16.2017.8.11.0032 REQUERENTE: EDITH PAIXAO DIAS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS decorrentes de inscrição indevida. Analisando o conjunto 

fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva 

da parte reclamada. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 

reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZÁVEIS – NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83, suscitada na 

contestação, visto que nos documentos apresentados na inicial não há 

nenhum vinculo entre o autor e reclamada, tendo sido a inscrição do nome 

do autor foi realizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA - 

CNPJ: 07.727.002/0001-26, conforme documento juntado à inicial. Ante o 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da reclamada e, com amparo 

no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, declaro extinta, sem 

resolução do mérito, a presente reclamação. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-33.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE RAMOS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010055-33.2016.8.11.0032 REQUERENTE: ODETE RAMOS DIAS DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Atento 

aos termos do art. 355, do CPC/15, passo ao julgamento antecipado da 

lide, visto não haver necessidade de dilações probatórias. Segundo 

consta na petição inicial, a parte autora é servidora pública, sendo 

aposentada na data de 18/05/2010, conforme ato administrativo nº 

2.651/2010 (id. nº 1317887 – DOE/MT- 18/05/2010 - pág. 11). Afirma que 

faz jus ao pagamento de 06 (seis) meses de licenças-prêmio não 

usufruídas, referente aos quinquênios de 17/02/1998 a 16/02/2003 e 

17/02/2003 a 16/02/2008, sendo reconhecido o seu direito através do 

Parecer favorável nº 0637/SGP/SAD/2011 do Processo nº 143428/2011 

apenso ao Processo nº 239113/2015 que ainda continua pendente de 

resposta. A reclamante requer, através da presente ação, a condenação 

do requerido ao pagamento de 06 (seis) meses de licenças-prêmio, dos 

referidos quinquênios, convertidas em pecúnia, correspondente ao valor 

de seus proventos. Inicialmente, em análise da preliminar tenho que esta 

não merece prosperar, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça 

entende que o termo inicial da contagem prescrição é do ato de 

aposentadoria, exceto quando reconhecida a suspensão do prazo 

prescricional nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32. "FAZENDA 

PÚBLICA. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO 

DO DIREITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO 

DEVIDO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, "não corre a prescrição 

durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da 

dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários 

encarregados de estudar e apurá-la". 2. In casu, o reconhecimento 

administrativo do direito reclamado deu-se em 24 de novembro de 2006 (fl. 

45), mas não houve imediato pagamento do acerto financeiro referente ao 

crédito reconhecido. Assim, forçoso concluir que o prazo prescricional 

permaneceu suspenso, tendo em vista que não fora encerrado o 

procedimento administrativo nem praticado pela Administração qualquer 

ato incompatível com o interesse de saldar a dívida. Precedentes desta 

Turma e do STJ . 3. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida, por 

seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como 

acórdão, na forma dos artigos 46 da Lei 9.099/95 e 99 do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. 4. Sem custas, ante a isenção legal, 

tampouco honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões." 

(Acórdão n.816812, 20140110329903ACJ, Relator: LUIS MARTIUS 
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HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/09/2014, Publicado no DJE: 

08/09/2014. Pág.: 386)". Pois bem. A matéria em questão é pacificada no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor tem direito de 

converter, em pecúnia, as licenças-prêmios não gozadas e não contadas 

em dobro quando de sua aposentadoria. Vejamos: “ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM ARESP. SERVIDOR PÚBLICO. 

LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ART. 7º DA LEI 9.527/1997. 

VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

O servidor aposentado tem direito à conversão em pecúnia da 

licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, sob pena de 

enriquecimento sem causa da Administração Pública. 2. Não é possível em 

agravo regimental inovar a lide, invocando questão até então não 

suscitada. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 

270.708/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

03/09/2013, DJe 16/09/2013) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DEVE SER 

MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO. 

LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. A decisão agravada encontra-se de acordo 

com a orientação desta Superior Corte a respeito da controvérsia, 

devendo, por isso, ser mantida. Ademais, a parte agravante não trouxe 

nenhum novo argumento que pudesse ensejar a reforma do juízo 

monocrático. 2. A jurisprudência do STJ pacificou a matéria no sentido ser 

possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não 

contada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de configurar 

enriquecimento ilícito. 3. Agravo regimental não provido.“ (AgRg no AREsp 

35.706/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011.) (grifei) Constata-se que 

a data de aposentadoria da autora ocorreu em 18/05/2010, conforme ato 

administrativo nº 2.651/2010 (id. nº 1317887 – DOE/MT- 18/05/2010 - pág. 

11) e, considerando que o ajuizamento da ação se deu em 26/02/2016, em 

tese, ocorreu a prescrição quinquenal. Entretanto, a contagem da 

Prescrição Quinquenal, se encontra suspensa desde o dia 01/03/2011, 

nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, em razão do protocolo de 

pedido administrativo efetuado pela reclamante, o qual restou deferido em 

07/06/2011 e pendente de emissão de Carta de Crédito por parte do 

Estado reclamado, conforme se verifica nos Processos Administrativos nº 

239113/2015 apenso ao nº 143428/2011. Rejeito, pois, a questão 

prejudicial suscitada, não se tendo operado a prescrição quinquenal 

alegada. Quanto ao mérito, o direito da parte autora está retratado nos 

documentos juntados aos autos, os quais evidenciam que a Administração 

reconheceu o direito ao recebimento da quantia em questão, porém não 

realizou o pagamento. Cumpre registrar que o reclamado não juntou prova 

da emissão da Carta de Crédito correspondente e tampouco o pagamento 

da pecúnia. Dessa forma, é possível a conversão em pecúnia dos 

períodos de licenças-prêmio não usufruídas pela servidora, devendo ser 

recompensada com a devida conversão, pois, do contrário, estaria se 

admitindo o enriquecimento sem causa da Administração. No caso em tela, 

os documentos inseridos nos autos comprovaram que a autora não gozou 

os 06 (seis) meses de licenças-prêmio dos períodos de 17/02/1998 a 

16/02/2003 e 17/02/2003 a 16/02/2008. Ressalta-se que o direito à 

indenização pelo não gozo dos dias de licença-prêmio decorre do princípio 

que veda o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, 

que se beneficiou do trabalho ininterrupto prestado pela autora quando na 

ativa. Por fim, acrescento que, como a condenação imposta à Fazenda 

Pública não é de natureza tributária, os juros moratórios devem ser 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, enquanto que a 

correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5º da Lei 11.960/09 (ADI 4.357/DF), deverá ser calculada 

com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do 

período. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DO VALOR 

UNITÁRIO DO VALE-REFEIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09, QUE ALTEROU O ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. 

REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA. DECLARAÇÃO 

DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 

4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. RESP 

1.270.439/PR, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. Embargos de 

declaração recebidos como agravo regimental, em observância aos 

princípios da fungibilidade e economia processual. 2. À vista do 

entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADIn 4.357/DF, a Primeira 

Seção desta Corte, ao proceder o julgamento do REsp 1.270.439/PR sob o 

rito do art. 543-C do CPC, estabeleceu que nos casos em que a 

condenação imposta à Fazenda Pública não seja de natureza tributária os 

juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 

11.960/09, enquanto que a correção monetária, por força da declaração 

de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período. 3. A pendência de publicação do acórdão proferido 

na ADI 4.357/DF não impede que esta Corte, desde logo, afaste 

parcialmente a aplicação do artigo 5º da Lei 11.960/2009, tampouco 

determina o sobrestamento do presente feito. Precedentes do Supremo 

Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração recebidos sob a forma de 

agravo regimental ao qual é negado provimento”. (STJ - EDcl no AREsp 

48.370/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013). (grifei) Diante do breve exposto, 

bem como pelo mais que consta dos autos, com arrimo no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDENCIA do pedido e, 

consequentemente, CONDENO o reclamado ao pagamento, em pecúnia, 

das licenças-prêmio não usufruídas pela autora, referente aos 

quinquênios de 17/02/1998 a 16/02/2003 e 17/02/2003 a 16/02/2008, que 

deverá ser objeto de cálculo para a execução, acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a data do 

arbitramento e correção monetária calculada com base no IPCA, a partir da 

citação, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publicada no Sistema 

PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000102-33.2017.8.11.0032 REQUERENTE: EDINEI ABRAO RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em 

face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Passo então a 

sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 
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ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado 

pela parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000102-33.2017.8.11.0032 REQUERENTE: EDINEI ABRAO RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em 

face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Passo então a 

sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 
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afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado 

pela parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-62.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO PAULO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000113-62.2017.8.11.0032 REQUERENTE: NORBERTO PAULO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, foram impugnados, porém, insuficiente 

para o livre convencimento desta julgadora. A reclamada apresentou nos 

autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, etc., 

onde se verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se 

comparadas à assinatura na procuração e documentos da parte 

reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 
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legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Isto posto, opino pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-62.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO PAULO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000113-62.2017.8.11.0032 REQUERENTE: NORBERTO PAULO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, foram impugnados, porém, insuficiente 

para o livre convencimento desta julgadora. A reclamada apresentou nos 

autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, etc., 

onde se verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se 

comparadas à assinatura na procuração e documentos da parte 

reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Isto posto, opino pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-90.2017.8.11.0032
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ELIZABETE PEDROLINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000137-90.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ELIZABETE PEDROLINA DE 

ARRUDA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que 

levaram a inclusão do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, 

negando qualquer relação comercial que possa ter justificado a conduta 

da ré, e que a negativação foi indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram impugnados. Frisa-se que a impugnação juntada aos 

autos a lém de in tempest iva  é  de pessoa d iversa 

(1000711-56.2017.8.1.1.0051) Ademais, consoante documento juntado 

pela promovida, conclui-se que a reclamante possuía outros apontamentos 

restritivos em seu nome. Considerando que a reclamante não faz menção 

alguma de que as referidas dívidas também sejam indevidas, configurada 
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está sua contumácia e, conforme entendimento do STJ, em tais hipóteses, 

o dano moral não se caracteriza porque face à condição de devedor 

contumaz, é inegável que uma notificação a mais em seu prontuário não 

aumenta o descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, bem como não 

lhe ofende a honra. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. 

SÚMULA N. 385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 

MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, 

embora não tenha sido notificado previamente da inscrição de seus dados 

em cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto 

emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de cheques são 

provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 385, da 

Súmula desta Corte. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, 

do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de 

multa. (STJ - AgRg no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI – J. 13/12/2011 - DJe 19/12/2011) Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. 

Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, Ainda, 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 

80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000137-90.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ELIZABETE PEDROLINA DE 

ARRUDA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que 

levaram a inclusão do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, 

negando qualquer relação comercial que possa ter justificado a conduta 

da ré, e que a negativação foi indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram impugnados. Frisa-se que a impugnação juntada aos 

autos a lém de in tempest iva  é  de pessoa d iversa 

(1000711-56.2017.8.1.1.0051) Ademais, consoante documento juntado 

pela promovida, conclui-se que a reclamante possuía outros apontamentos 

restritivos em seu nome. Considerando que a reclamante não faz menção 

alguma de que as referidas dívidas também sejam indevidas, configurada 

está sua contumácia e, conforme entendimento do STJ, em tais hipóteses, 

o dano moral não se caracteriza porque face à condição de devedor 

contumaz, é inegável que uma notificação a mais em seu prontuário não 

aumenta o descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, bem como não 

lhe ofende a honra. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. 

SÚMULA N. 385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 

MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, 

embora não tenha sido notificado previamente da inscrição de seus dados 

em cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto 

emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de cheques são 

provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 385, da 

Súmula desta Corte. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, 

do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de 

multa. (STJ - AgRg no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI – J. 13/12/2011 - DJe 19/12/2011) Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. 

Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, Ainda, 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 

80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000263-43.2017.8.11.0032 REQUERENTE: JOZINEI JOAO BOABAID 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

Ademais, consoante documento juntado pela promovida, conclui-se que a 

reclamante possui outro apontamento restritivo em seu nome que não está 

sendo discutido judicialmente. Considerando que a reclamante não faz 

menção alguma de que as referidas dívidas também sejam indevidas, 

configurada está sua contumácia e, conforme entendimento do STJ, em 

tais hipóteses, o dano moral não se caracteriza porque face à condição 

de devedor contumaz, é inegável que uma notificação a mais em seu 

prontuário não aumenta o descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, 

bem como não lhe ofende a honra. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. 

INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE 

INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. 

O recorrente, embora não tenha sido notificado previamente da inscrição 

de seus dados em cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor 

contumaz, porquanto emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de 

cheques são provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 

385, da Súmula desta Corte. 2. "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." 

Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, 

com aplicação de multa. (STJ - AgRg no REsp 1144274 / PB AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0111589-9 – T4 – Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 - DJe 19/12/2011) No caso, não 

restou configurada a violação aos direitos de personalidade da 

Reclamante, refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos. Essas 

premissas forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos 

mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Ante o exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000263-43.2017.8.11.0032 REQUERENTE: JOZINEI JOAO BOABAID 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 
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cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

Ademais, consoante documento juntado pela promovida, conclui-se que a 

reclamante possui outro apontamento restritivo em seu nome que não está 

sendo discutido judicialmente. Considerando que a reclamante não faz 

menção alguma de que as referidas dívidas também sejam indevidas, 

configurada está sua contumácia e, conforme entendimento do STJ, em 

tais hipóteses, o dano moral não se caracteriza porque face à condição 

de devedor contumaz, é inegável que uma notificação a mais em seu 

prontuário não aumenta o descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, 

bem como não lhe ofende a honra. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. 

INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE 

INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. 

O recorrente, embora não tenha sido notificado previamente da inscrição 

de seus dados em cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor 

contumaz, porquanto emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de 

cheques são provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 

385, da Súmula desta Corte. 2. "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." 

Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, 

com aplicação de multa. (STJ - AgRg no REsp 1144274 / PB AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0111589-9 – T4 – Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 - DJe 19/12/2011) No caso, não 

restou configurada a violação aos direitos de personalidade da 

Reclamante, refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos. Essas 

premissas forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos 

mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Ante o exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000265-13.2017.8.11.0032 REQUERENTE: UIZES FERREIRA NUNES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. Ademais, 

consoante documento juntado pela promovida, conclui-se que a 

reclamante possui outro apontamento restritivo em seu nome que não está 

sendo discutido judicialmente. Considerando que a reclamante não faz 

menção alguma de que a referida dívida protestada também seja indevida, 

configurada está sua contumácia e, conforme entendimento do STJ, em 

tais hipóteses, o dano moral não se caracteriza porque face à condição 

de devedor contumaz, é inegável que uma notificação a mais em seu 

prontuário não aumenta o descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, 

bem como não lhe ofende a honra. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. 

INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE 

INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. 

O recorrente, embora não tenha sido notificado previamente da inscrição 

de seus dados em cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor 

contumaz, porquanto emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de 

cheques são provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 

385, da Súmula desta Corte. 2. "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." 

Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, 

com aplicação de multa. (STJ - AgRg no REsp 1144274 / PB AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0111589-9 – T4 – Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 - DJe 19/12/2011) No caso, não 

restou configurada a violação aos direitos de personalidade da 

Reclamante, refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos. Essas 

premissas forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos 

mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Ante o exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 
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sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-13.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

UIZES FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000265-13.2017.8.11.0032 REQUERENTE: UIZES FERREIRA NUNES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. Ademais, 

consoante documento juntado pela promovida, conclui-se que a 

reclamante possui outro apontamento restritivo em seu nome que não está 

sendo discutido judicialmente. Considerando que a reclamante não faz 

menção alguma de que a referida dívida protestada também seja indevida, 

configurada está sua contumácia e, conforme entendimento do STJ, em 

tais hipóteses, o dano moral não se caracteriza porque face à condição 

de devedor contumaz, é inegável que uma notificação a mais em seu 

prontuário não aumenta o descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, 

bem como não lhe ofende a honra. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. 

INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE 

INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. 

O recorrente, embora não tenha sido notificado previamente da inscrição 

de seus dados em cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor 

contumaz, porquanto emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de 

cheques são provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 

385, da Súmula desta Corte. 2. "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." 

Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, 

com aplicação de multa. (STJ - AgRg no REsp 1144274 / PB AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0111589-9 – T4 – Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 - DJe 19/12/2011) No caso, não 

restou configurada a violação aos direitos de personalidade da 

Reclamante, refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos. Essas 

premissas forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos 

mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Ante o exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-87.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ELIAS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO CARMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000273-87.2017.8.11.0032 REQUERENTE: RONALDO ELIAS QUEIROZ 

REQUERIDO: PAULINO CARMO DA SILVA Vistos. Dispensado o relatório, 

em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo a sentenciar o 

processo no estado em que se encontra, com apoio no art. 355, I, do 

NCPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação Monitória, cujo rito encontra vedação para tramitar nesta justiça 

especializada, sendo certo que o título de crédito foi apresentado em juízo 

após o prazo previsto para a ação de execução, esta sim cabível no 

âmbito dos Juizados Especiais. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

AÇÃO MONITÓRIA. NÃO CONFORMAÇÃO COM O PROCEDIMENTO 

REGRADO PELA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

CONVERSÃO DE OFÍCIO EM AÇÃO DE COBRANÇA. ALTERAÇÃO DOS 

ARGUMENTOS DEDUZIDOS E DO PEDIDO. ILEGALIDADE. NULIDADE 

PROCLAMADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. CASSAÇÃO 

DO PROVIMENTO DESAFIADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IV. AS AÇÕES 

SUJEITAS A PROCEDIMENTO ESPECIAL, TAL COMO A MONITÓRIA, 

INDEPENDENTEMENTE DO VALOR QUE LHE FORA ATRIBUÍDO E DAS 

PARTES ENVOLVIDAS, REFOGEM DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIAL 

CÍVEL EM DECORRÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE OS RITOS A QUE 

ESTÃO SUJEITAS NÃO SE CONFORMAM COM O PROCEDIMENTO 

ESPECIAL DELIMITADO PELA LEI Nº 9.099/95. V. SENDO IMPASSÍVEL DE 

ADEQUAR-SE E SUJEITAR-SE AO PROCEDIMENTO DELINEADO POR ESSE 

DIPLOMA LEGAL, A AÇÃO INJUNTIVA INICIALMENTE AVIADA, E QUE 

FORA INDEVIDAMENTE CONVOLADA PELO JUÍZO SINGULAR EM AÇÃO 

DE COBRANÇA, ULTRAPASSADA A FASE DE CONCILIAÇÃO, DEVE SER 

EXTINTA, SEM O EXAME DO SEU MÉRITO, ANTE A INVIABILIDADE DE SER 
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PROCESSADA PELO JUIZADO ESPECIAL E DA CONSEQÜENTE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR 

ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. À UNANIMIDADE. TJDF - APELAÇÃO 

CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL : ACJ 20030110884390 DF (destaquei) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. O ajuizamento da ação perante o 

Juizado Especial é uma opção do autor. A ação monitória, por possuir rito 

especial, não se situa no âmbito de competência do JEC. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70014983217, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 20/12/2006) Logo, é 

forçoso admitir que o Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente 

para processar e julgar a presente causa, haja vista que o procedimento 

especial da presente ação, não se coaduna com o procedimento peculiar 

do Juizado Especial Cível, bem como com os princípios que o norteiam (art. 

2º da Lei nº 9.099/95). Diante do exposto, com fundamento nos artigos 3º, 

5º, 6º e 51, II, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, o processo, sem 

apreciação do mérito. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-84.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000312-84.2017.8.11.0032 REQUERENTE: JOYCE ALVES DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante 

constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Agravada pelo fato da reclamante ter outras anotações que não estão 

sendo discutidos judicialmente. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do 

NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-84.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000312-84.2017.8.11.0032 REQUERENTE: JOYCE ALVES DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 
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do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante 

constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Agravada pelo fato da reclamante ter outras anotações que não estão 

sendo discutidos judicialmente. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do 

NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-93.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KELI CRISTINA ANTUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000292-93.2017.8.11.0032 REQUERENTE: KELI CRISTINA ANTUNES DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Portanto, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

contestando genericamente o pedido. Ademais, a alegação de ausência 

de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, diferente do alegado pelo autor, verifico que há outras 

negativações no extrato apresentado que não estão sendo discutidas 

judicialmente, não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pela parte autora, é certo que possui outras negativações que 

não estão sendo discutidas judicialmente . Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, determinando a exclusão da 

negativação indevida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-93.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KELI CRISTINA ANTUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000292-93.2017.8.11.0032 REQUERENTE: KELI CRISTINA ANTUNES DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 
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julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Portanto, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

contestando genericamente o pedido. Ademais, a alegação de ausência 

de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, diferente do alegado pelo autor, verifico que há outras 

negativações no extrato apresentado que não estão sendo discutidas 

judicialmente, não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pela parte autora, é certo que possui outras negativações que 

não estão sendo discutidas judicialmente . Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, determinando a exclusão da 

negativação indevida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-93.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KELI CRISTINA ANTUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000292-93.2017.8.11.0032 REQUERENTE: KELI CRISTINA ANTUNES DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Portanto, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

contestando genericamente o pedido. Ademais, a alegação de ausência 

de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, diferente do alegado pelo autor, verifico que há outras 

negativações no extrato apresentado que não estão sendo discutidas 

judicialmente, não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pela parte autora, é certo que possui outras negativações que 

não estão sendo discutidas judicialmente . Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, determinando a exclusão da 

negativação indevida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-78.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KELI CRISTINA ANTUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000293-78.2017.8.11.0032 REQUERENTE: KELI CRISTINA ANTUNES DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, 

consoante se observa no termo digitalizado nos autos id 9850010. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-78.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KELI CRISTINA ANTUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000293-78.2017.8.11.0032 REQUERENTE: KELI CRISTINA ANTUNES DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, 

consoante se observa no termo digitalizado nos autos id 9850010. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-68.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000326-68.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos id 

9961491. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-68.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000326-68.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos id 

9961491. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-68.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000326-68.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos id 

9961491. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-19.2011.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO EVANGELISTA MENDES (REQUERIDO)

THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010022-19.2011.8.11.0032 REQUERENTE: JOSE GEOVALDO SILVA 

REQUERIDO: THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA, ORLANDO EVANGELISTA 

MENDES Vistos e etc... Intime-se o requerido para manifestar-se. Às 

providências. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-19.2011.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO EVANGELISTA MENDES (REQUERIDO)

THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010022-19.2011.8.11.0032 REQUERENTE: JOSE GEOVALDO SILVA 

REQUERIDO: THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA, ORLANDO EVANGELISTA 

MENDES Vistos e etc... Intime-se o requerido para manifestar-se. Às 

providências. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-04.2011.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO QUERUBIN (REQUERIDO)

THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT0010777A (ADVOGADO)

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010023-04.2011.8.11.0032 REQUERENTE: JOSE GEOVALDO SILVA 

REQUERIDO: CELIO QUERUBIN, THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA Vistos e 

etc... Intime-se o requerido para manifestar-se. Às providências. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-04.2011.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO QUERUBIN (REQUERIDO)

THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT0010777A (ADVOGADO)

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010023-04.2011.8.11.0032 REQUERENTE: JOSE GEOVALDO SILVA 

REQUERIDO: CELIO QUERUBIN, THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA Vistos e 

etc... Intime-se o requerido para manifestar-se. Às providências. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-04.2011.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO QUERUBIN (REQUERIDO)

THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT0010777A (ADVOGADO)

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010023-04.2011.8.11.0032 REQUERENTE: JOSE GEOVALDO SILVA 

REQUERIDO: CELIO QUERUBIN, THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA Vistos e 

etc... Intime-se o requerido para manifestar-se. Às providências. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-98.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS SILVA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 
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(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000324-98.2017.8.11.0032 REQUERENTE: JONATAS SILVA DE DEUS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que 

levaram a inclusão do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, 

negando qualquer relação comercial que possa ter justificado a conduta 

da ré, e que a negativação foi indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados. Ademais, consoante 

documento juntado pela promovida, conclui-se que a reclamante possui 

outro apontamento restritivo em seu nome que não está sendo discutido 

judicialmente. Considerando que a reclamante não faz menção alguma de 

que a referida dívida com a GAZIN também sejam indevida, configurada 

está sua contumácia e, conforme entendimento do STJ, em tais hipóteses, 

o dano moral não se caracteriza porque face à condição de devedor 

contumaz, é inegável que uma notificação a mais em seu prontuário não 

aumenta o descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, bem como não 

lhe ofende a honra. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. 

SÚMULA N. 385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 

MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, 

embora não tenha sido notificado previamente da inscrição de seus dados 

em cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto 

emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de cheques são 

provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 385, da 

Súmula desta Corte. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, 

do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de 

multa. (STJ - AgRg no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI – J. 13/12/2011 - DJe 19/12/2011) No caso, não restou 

configurada a violação aos direitos de personalidade da Reclamante, 

refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos. Essas premissas 

forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se 

impõe. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O 

juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Ante o exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-98.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS SILVA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000324-98.2017.8.11.0032 REQUERENTE: JONATAS SILVA DE DEUS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que 

levaram a inclusão do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, 

negando qualquer relação comercial que possa ter justificado a conduta 

da ré, e que a negativação foi indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados. Ademais, consoante 
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documento juntado pela promovida, conclui-se que a reclamante possui 

outro apontamento restritivo em seu nome que não está sendo discutido 

judicialmente. Considerando que a reclamante não faz menção alguma de 

que a referida dívida com a GAZIN também sejam indevida, configurada 

está sua contumácia e, conforme entendimento do STJ, em tais hipóteses, 

o dano moral não se caracteriza porque face à condição de devedor 

contumaz, é inegável que uma notificação a mais em seu prontuário não 

aumenta o descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, bem como não 

lhe ofende a honra. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. 

SÚMULA N. 385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 

MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, 

embora não tenha sido notificado previamente da inscrição de seus dados 

em cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto 

emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de cheques são 

provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 385, da 

Súmula desta Corte. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, 

do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de 

multa. (STJ - AgRg no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI – J. 13/12/2011 - DJe 19/12/2011) No caso, não restou 

configurada a violação aos direitos de personalidade da Reclamante, 

refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos. Essas premissas 

forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se 

impõe. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O 

juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Ante o exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-98.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS SILVA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000324-98.2017.8.11.0032 REQUERENTE: JONATAS SILVA DE DEUS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que 

levaram a inclusão do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, 

negando qualquer relação comercial que possa ter justificado a conduta 

da ré, e que a negativação foi indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados. Ademais, consoante 

documento juntado pela promovida, conclui-se que a reclamante possui 

outro apontamento restritivo em seu nome que não está sendo discutido 

judicialmente. Considerando que a reclamante não faz menção alguma de 

que a referida dívida com a GAZIN também sejam indevida, configurada 

está sua contumácia e, conforme entendimento do STJ, em tais hipóteses, 

o dano moral não se caracteriza porque face à condição de devedor 

contumaz, é inegável que uma notificação a mais em seu prontuário não 

aumenta o descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, bem como não 

lhe ofende a honra. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. 

SÚMULA N. 385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 

MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, 

embora não tenha sido notificado previamente da inscrição de seus dados 

em cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto 

emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de cheques são 

provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 385, da 

Súmula desta Corte. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, 

do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de 

multa. (STJ - AgRg no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI – J. 13/12/2011 - DJe 19/12/2011) No caso, não restou 

configurada a violação aos direitos de personalidade da Reclamante, 

refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos. Essas premissas 

forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se 

impõe. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O 

juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Ante o exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 1000 de 1095



Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-04.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000242-04.2016.8.11.0032 REQUERENTE: BENEDITO JOSE DE PINHO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, foram impugnados, porém, insuficiente 

para o livre convencimento desta julgadora. A reclamada apresentou nos 

autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, etc., 

onde se verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se 

comparadas à assinatura na procuração e documentos da parte 

reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Isto posto, opino pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-04.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000242-04.2016.8.11.0032 REQUERENTE: BENEDITO JOSE DE PINHO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, foram impugnados, porém, insuficiente 

para o livre convencimento desta julgadora. A reclamada apresentou nos 

autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, etc., 

onde se verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se 

comparadas à assinatura na procuração e documentos da parte 

reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Isto posto, opino pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 
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GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-09.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000317-09.2017.8.11.0032 REQUERENTE: JURANDIR PEREIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos id 9961491. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-09.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000317-09.2017.8.11.0032 REQUERENTE: JURANDIR PEREIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos id 9961491. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-89.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PIZATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000344-89.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ROBERTO ALVES PIZATI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo 

no estado em que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela 

parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Em sua defesa a reclamada juntou áudio inútil à comprovação da 

contratação porque o consumidor na gravação se identificou apenas 

como Roberto, responsável pela linha 9941-6949, não houve confirmação 

de seus documentos pessoais, e as faturas apresentadas são de numero 

diverso, não podendo afirmar que se trata da mesma pessoa. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de 

cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 
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êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-89.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PIZATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000344-89.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ROBERTO ALVES PIZATI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo 

no estado em que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela 

parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Em sua defesa a reclamada juntou áudio inútil à comprovação da 

contratação porque o consumidor na gravação se identificou apenas 

como Roberto, responsável pela linha 9941-6949, não houve confirmação 

de seus documentos pessoais, e as faturas apresentadas são de numero 

diverso, não podendo afirmar que se trata da mesma pessoa. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de 

cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 
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independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000344-89.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ROBERTO ALVES PIZATI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo 

no estado em que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela 

parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Em sua defesa a reclamada juntou áudio inútil à comprovação da 

contratação porque o consumidor na gravação se identificou apenas 

como Roberto, responsável pela linha 9941-6949, não houve confirmação 

de seus documentos pessoais, e as faturas apresentadas são de numero 

diverso, não podendo afirmar que se trata da mesma pessoa. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de 

cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 
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RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-20.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA NEVES CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000368-20.2017.8.11.0032 REQUERENTE: LUANA NEVES CAMILO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. No caso, dúvidas não há que a pretensão 

da parte autora se trata de reprodução que consta em outras ações 

ajuizadas, Processos nº 1000364-80.2017.811.0032. Com efeito, ressai 

dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, 

pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a figura 

jurídica da litispendência. Aliás, embora o processo nº 

1000364-80.2017.811.0032 seja contra a VIVO e o processo nº 

1000368-20.2017.811.0032 seja contra a TELEFONICA, as duas empresa 

fazem parte do mesmo controle empresarial, é certo que a causa de pedir 

é a inexistência de negócio jurídico e naquela demanda, se procedente, 

haverá declaração de inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, 

de débitos oriundos do referido negócio jurídico inexistente, situação que 

força reconhecer que a procedência da pretensão posta na referida 

demanda englobará o débito que pretende discutir nesta. Ademais, quando 

da propositura das demandas a parte autora já estava com as 

negativações o que lhe causou danos de ordem moral, por impedir atos 

regulares de comércio, situação que é possível ser remediada com a 

prestação jurisdicional em uma única demanda por envolver as mesmas 

partes, causa de pedir e pedido. No máximo, é possível reconhecer a 

extensão do dano em maior grau por constar mais de uma negativação 

pelo mesmo negócio jurídico, mas não a repetição de demandas para 

solução do mesmo litígio. Entendimento contrário autorizaria a distribuição 

de diversas demandas com a finalidade de discutir a existência da mesma 

relação jurídica, com a justificativa de que houve mais de uma 

negativação, podendo se chegar ao absurdo de permitir a distribuição de 

uma demanda para cada dívida que foi negativada mês a mês, com nítida 

ofensa, aliás, à regra de competência pelo teto limitado dos Juizados 

Especiais. Se o consumidor pretende uma indenização maior competiria a 

ele buscá-la na Justiça Comum e não propor mais de uma demanda para a 

m e s m a  c o n t r o v é r s i a .  ( 1 0 0 0 3 6 4 . 8 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 3 2  e 

1000368-20.2017.811.0032). Essas premissas, ressalto, não se aplicam 

àquelas situações em que há nova propositura de demanda porque houve 

novas negativações após estar o nome do consumidor sem restrições por 

decisão judicial, por pagamento ou deliberação do próprio suposto credor, 

em tempo distinto após a distribuição da primeira demanda, uma vez que, 

nesses casos, é nítido que houve nova ofensa a direito - nova causa de 

pedir - com necessidade de tutela do Poder Judiciário. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do Novo Código de Processo Civil, 

verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada, bem como uma ação é idêntica à outra quando tem 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, 

estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da perempção, 

litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 3º do 

mencionado dispositivo legal (art. 485, NCPC), que o juiz conhecerá de 

ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 

sentença de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V e VI. Assim, uma 

vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da litispendência, pois 

se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro caminho 

não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente extinção do 

feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica 

da litispendência e, por consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, 

do Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMILIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000368-20.2017.8.11.0032 REQUERENTE: LUANA NEVES CAMILO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 
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a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. No caso, dúvidas não há que a pretensão 

da parte autora se trata de reprodução que consta em outras ações 

ajuizadas, Processos nº 1000364-80.2017.811.0032. Com efeito, ressai 

dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, 

pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a figura 

jurídica da litispendência. Aliás, embora o processo nº 

1000364-80.2017.811.0032 seja contra a VIVO e o processo nº 

1000368-20.2017.811.0032 seja contra a TELEFONICA, as duas empresa 

fazem parte do mesmo controle empresarial, é certo que a causa de pedir 

é a inexistência de negócio jurídico e naquela demanda, se procedente, 

haverá declaração de inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, 

de débitos oriundos do referido negócio jurídico inexistente, situação que 

força reconhecer que a procedência da pretensão posta na referida 

demanda englobará o débito que pretende discutir nesta. Ademais, quando 

da propositura das demandas a parte autora já estava com as 

negativações o que lhe causou danos de ordem moral, por impedir atos 

regulares de comércio, situação que é possível ser remediada com a 

prestação jurisdicional em uma única demanda por envolver as mesmas 

partes, causa de pedir e pedido. No máximo, é possível reconhecer a 

extensão do dano em maior grau por constar mais de uma negativação 

pelo mesmo negócio jurídico, mas não a repetição de demandas para 

solução do mesmo litígio. Entendimento contrário autorizaria a distribuição 

de diversas demandas com a finalidade de discutir a existência da mesma 

relação jurídica, com a justificativa de que houve mais de uma 

negativação, podendo se chegar ao absurdo de permitir a distribuição de 

uma demanda para cada dívida que foi negativada mês a mês, com nítida 

ofensa, aliás, à regra de competência pelo teto limitado dos Juizados 

Especiais. Se o consumidor pretende uma indenização maior competiria a 

ele buscá-la na Justiça Comum e não propor mais de uma demanda para a 

m e s m a  c o n t r o v é r s i a .  ( 1 0 0 0 3 6 4 . 8 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 3 2  e 

1000368-20.2017.811.0032). Essas premissas, ressalto, não se aplicam 

àquelas situações em que há nova propositura de demanda porque houve 

novas negativações após estar o nome do consumidor sem restrições por 

decisão judicial, por pagamento ou deliberação do próprio suposto credor, 

em tempo distinto após a distribuição da primeira demanda, uma vez que, 

nesses casos, é nítido que houve nova ofensa a direito - nova causa de 

pedir - com necessidade de tutela do Poder Judiciário. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do Novo Código de Processo Civil, 

verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada, bem como uma ação é idêntica à outra quando tem 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, 

estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da perempção, 

litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 3º do 

mencionado dispositivo legal (art. 485, NCPC), que o juiz conhecerá de 

ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 

sentença de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V e VI. Assim, uma 

vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da litispendência, pois 

se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro caminho 

não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente extinção do 

feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica 

da litispendência e, por consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, 

do Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMILIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000342-22.2017.8.11.0032 REQUERENTE: RENATO BISPO DE ALMEIDA 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face 

ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 Novo do Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

tendo em vista que não tem nenhum débito com a reclamada referente a 

telefonia. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum documento ou 

contrato assinado pela parte autora ou gravações de áudio da 

contratação por meio do Call Center. Ora, a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, porque a ela competia o dever de cautela e 

verificar eventual falha em seu sistema de cobrança ou fraude, mesmo 

que o terceiro tenha utilizado de fraude altamente qualificada. De outro 

lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, tendo apenas 

colacionado o print de tela para esta comprovação. Entretanto, o print 

sistêmico, não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a sua 

disposição, gravações telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a 

contratação dos serviços pela autora. Neste sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. CONSUMIDOR. SPC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO 

DE REVENDA DE COSMÉTICOS. INEXISTENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Conforme a expressa disposição do art. 333 

do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito. 2. Controversa a 

existência do negócio jurídico, cumpriria ao réu, ora recorrente, comprovar 

a existência do contrato, cujo inadimplemento motivou a inclusão do nome 

do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. 3. Tendo o 

Recorrente se limitado a colacionar print de tela do computador, sem 

apresentar qualquer documento capaz de demonstrar a existência de 

negócio jurídico entabulado pelas partes, forçoso é reconhecer sua 

inexistência, assim como ilegítima a inscrição do nome do Recorrido em 

cadastro de proteção ao crédito, por força de dívida decorrente de 

relação celebrada mediante fraude. 4. O dano imaterial prescinde de 

prova, por estar relacionado a direitos ou atributos da personalidade, 
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consequentemente impossíveis de serem demonstrados. Daí porque 

doutrina e jurisprudência o classificam como in re ipsa, ou seja, decorre do 

próprio fato ou ato ilícito. 5. Na fixação do dano moral, devem ser 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além 

disso, deve- se atentar para o seu fim pedagógico de desestimular 

conduta semelhante, assegurar certo alento ao ofendido que minimize as 

agruras suportadas, mas de acordo com a capacidade econômica de 

quem deve, de modo a não causar sua ruína, e nem patrocinar o 

enriquecimento sem causa. 6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) mostra-se razoável e proporcional, até porque a jurisprudência 

da Superior Corte de Justiça tem parâmetro estabelecido em 50 

(cinqüenta) salários mínimos. 7. Recurso conhecido, mas improvido, e 

lavrado nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. 8. Custas pelo 

recorrente, cujos honorários arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação corrigida monetariamente. (TJ-DF; Rec 2013.03.1.008484-8; 

Ac. 688.290; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal; Rel. Juiz Conv. Luis Gustavo B. de Oliveira; DJDFTE 02/07/2013; 

Pág. 305) (grifei e negritei). No caso, se incumbiu o autor de demonstrar 

os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio e CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 

determinando a exclusão definitiva do nome da parte autora nos cadastros 

de inadimplentes, com relação à divida discutida nestes autos, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento 

diretamente ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a 

multa de 10% (dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, 

ainda que os autos estejam na instância recursal (Enunciado 

106/FONAJE), através de guia de recolhimento da Conta Única do Poder 

Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do 

item 5.16.22 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da 

parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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RENATO BISPO DE ALMEIDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000342-22.2017.8.11.0032 REQUERENTE: RENATO BISPO DE ALMEIDA 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face 

ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 Novo do Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

tendo em vista que não tem nenhum débito com a reclamada referente a 

telefonia. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum documento ou 

contrato assinado pela parte autora ou gravações de áudio da 

contratação por meio do Call Center. Ora, a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, porque a ela competia o dever de cautela e 

verificar eventual falha em seu sistema de cobrança ou fraude, mesmo 

que o terceiro tenha utilizado de fraude altamente qualificada. De outro 

lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, tendo apenas 

colacionado o print de tela para esta comprovação. Entretanto, o print 

sistêmico, não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a sua 

disposição, gravações telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a 
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contratação dos serviços pela autora. Neste sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. CONSUMIDOR. SPC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO 

DE REVENDA DE COSMÉTICOS. INEXISTENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Conforme a expressa disposição do art. 333 

do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito. 2. Controversa a 

existência do negócio jurídico, cumpriria ao réu, ora recorrente, comprovar 

a existência do contrato, cujo inadimplemento motivou a inclusão do nome 

do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. 3. Tendo o 

Recorrente se limitado a colacionar print de tela do computador, sem 

apresentar qualquer documento capaz de demonstrar a existência de 

negócio jurídico entabulado pelas partes, forçoso é reconhecer sua 

inexistência, assim como ilegítima a inscrição do nome do Recorrido em 

cadastro de proteção ao crédito, por força de dívida decorrente de 

relação celebrada mediante fraude. 4. O dano imaterial prescinde de 

prova, por estar relacionado a direitos ou atributos da personalidade, 

consequentemente impossíveis de serem demonstrados. Daí porque 

doutrina e jurisprudência o classificam como in re ipsa, ou seja, decorre do 

próprio fato ou ato ilícito. 5. Na fixação do dano moral, devem ser 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além 

disso, deve- se atentar para o seu fim pedagógico de desestimular 

conduta semelhante, assegurar certo alento ao ofendido que minimize as 

agruras suportadas, mas de acordo com a capacidade econômica de 

quem deve, de modo a não causar sua ruína, e nem patrocinar o 

enriquecimento sem causa. 6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) mostra-se razoável e proporcional, até porque a jurisprudência 

da Superior Corte de Justiça tem parâmetro estabelecido em 50 

(cinqüenta) salários mínimos. 7. Recurso conhecido, mas improvido, e 

lavrado nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. 8. Custas pelo 

recorrente, cujos honorários arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação corrigida monetariamente. (TJ-DF; Rec 2013.03.1.008484-8; 

Ac. 688.290; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal; Rel. Juiz Conv. Luis Gustavo B. de Oliveira; DJDFTE 02/07/2013; 

Pág. 305) (grifei e negritei). No caso, se incumbiu o autor de demonstrar 

os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio e CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 

determinando a exclusão definitiva do nome da parte autora nos cadastros 

de inadimplentes, com relação à divida discutida nestes autos, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento 

diretamente ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a 

multa de 10% (dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, 

ainda que os autos estejam na instância recursal (Enunciado 

106/FONAJE), através de guia de recolhimento da Conta Única do Poder 

Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do 

item 5.16.22 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da 

parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-22.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BISPO DE ALMEIDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000342-22.2017.8.11.0032 REQUERENTE: RENATO BISPO DE ALMEIDA 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face 

ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 Novo do Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 
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não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

tendo em vista que não tem nenhum débito com a reclamada referente a 

telefonia. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum documento ou 

contrato assinado pela parte autora ou gravações de áudio da 

contratação por meio do Call Center. Ora, a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, porque a ela competia o dever de cautela e 

verificar eventual falha em seu sistema de cobrança ou fraude, mesmo 

que o terceiro tenha utilizado de fraude altamente qualificada. De outro 

lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, tendo apenas 

colacionado o print de tela para esta comprovação. Entretanto, o print 

sistêmico, não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a sua 

disposição, gravações telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a 

contratação dos serviços pela autora. Neste sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. CONSUMIDOR. SPC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO 

DE REVENDA DE COSMÉTICOS. INEXISTENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Conforme a expressa disposição do art. 333 

do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito. 2. Controversa a 

existência do negócio jurídico, cumpriria ao réu, ora recorrente, comprovar 

a existência do contrato, cujo inadimplemento motivou a inclusão do nome 

do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. 3. Tendo o 

Recorrente se limitado a colacionar print de tela do computador, sem 

apresentar qualquer documento capaz de demonstrar a existência de 

negócio jurídico entabulado pelas partes, forçoso é reconhecer sua 

inexistência, assim como ilegítima a inscrição do nome do Recorrido em 

cadastro de proteção ao crédito, por força de dívida decorrente de 

relação celebrada mediante fraude. 4. O dano imaterial prescinde de 

prova, por estar relacionado a direitos ou atributos da personalidade, 

consequentemente impossíveis de serem demonstrados. Daí porque 

doutrina e jurisprudência o classificam como in re ipsa, ou seja, decorre do 

próprio fato ou ato ilícito. 5. Na fixação do dano moral, devem ser 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além 

disso, deve- se atentar para o seu fim pedagógico de desestimular 

conduta semelhante, assegurar certo alento ao ofendido que minimize as 

agruras suportadas, mas de acordo com a capacidade econômica de 

quem deve, de modo a não causar sua ruína, e nem patrocinar o 

enriquecimento sem causa. 6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) mostra-se razoável e proporcional, até porque a jurisprudência 

da Superior Corte de Justiça tem parâmetro estabelecido em 50 

(cinqüenta) salários mínimos. 7. Recurso conhecido, mas improvido, e 

lavrado nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. 8. Custas pelo 

recorrente, cujos honorários arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação corrigida monetariamente. (TJ-DF; Rec 2013.03.1.008484-8; 

Ac. 688.290; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal; Rel. Juiz Conv. Luis Gustavo B. de Oliveira; DJDFTE 02/07/2013; 

Pág. 305) (grifei e negritei). No caso, se incumbiu o autor de demonstrar 

os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio e CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 

determinando a exclusão definitiva do nome da parte autora nos cadastros 

de inadimplentes, com relação à divida discutida nestes autos, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento 

diretamente ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a 

multa de 10% (dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, 

ainda que os autos estejam na instância recursal (Enunciado 

106/FONAJE), através de guia de recolhimento da Conta Única do Poder 

Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do 

item 5.16.22 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da 

parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-97.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000337-97.2017.8.11.0032 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Relatório dispensado, com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela parte reclamante 

em face de BANCO BRADESCO S.A, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que negativado indevidamente. Informa que a parte 

autora que não possui nenhum contrato ou realizou serviços com a parte 

requerida. Requer indenização por danos morais, ante a inclusão do seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 1009 de 1095



termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, dispensando 

dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Cinge-se a questão controversa sobre o direito a 

indenização por danos morais experimentados pelo promovente ante o 

constrangimento com que passou por ter a inclusão do seu nome no 

cadastro de inadimplentes de forma irregular. É cedido que, tratando-se de 

relação de consumo e de suposta falha na prestação do serviço 

contratado, é objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do 

art.14, caput, do CDC, o qual dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

fruição e riscos.” Desse modo, independe da prova da culpa da instituição, 

bastando que se comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e a 

conduta da promovido. Ocorre, que compulsando detidamente os autos, 

bem como os documentos carreados, não vislumbro, ofensa ao direito da 

penalidade da parte promovente, notadamente sua honra, imagem, 

integridade física ou psíquica ou qualquer outro dano moral passível de 

indenização. O dever de indenizar decorre de situação concretas, em que 

a parte lesionada demonstre alguma situação acima mencionada, e não 

simplesmente o fato de não poder usar seu aparelho celular. A dor moral, 

que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser 

deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a que 

todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por 

danos materiais, sob pena de se ampliar excessivamente a abrangência 

do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto. Com efeito, os 

aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que fazem parte e 

estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não 

geram, via de regra, o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado 

no atingido (suposto prejudicado) certa dose de amargura, pois a 

reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades 

afloradas ou susceptibilidades exageradas, denotando que nem toda falha 

na prestação de serviço é passível de gerar ou autorizar o deferimento de 

qualquer compensação pecuniária em decorrência de transtorno ou 

aborrecimento experimentado. Conforme as lições do mestre Sérgio 

Cavalieri Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo.” (in, Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2005. Pg. 105). O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, 

em sua obra Responsabilidade Civil, página 549, afirma que: “Para evitar 

excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se 

deve reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em 

seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais situações não 

são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico 

do indivíduo.” (grifei) Ainda, vale colacionar o posicionamento que vêm 

sendo adotado pela Jurisprudência pátria, no sentido de rechaçar a 

chamada indústria do dano moral. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - MEROS 

ABORRECIMENTOS - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. 1 - Para que a indenização por danos morais seja cabível, 

mister se faz estejam presentes os três requisitos: ato ilícito, dano moral e 

nexo causal entre ambos. Ausente qualquer dos mencionados requisitos, 

não pode ser acolhido o pleito indenizatório. 2- Para que se possa falar em 

dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua 

reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por 

dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. 

3- Simples aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar 

indenização por danos morais. (Agravo de Instrumento nº. 

1.0439.05.039643-1/001(1) - Comarca de Muriaé - 9ª Câmara Cível do 

TJMG - Relator Des. Pedro Bernardes - Data do Julgamento: 30/01/2007). 

grifei Ademais, consoante documento juntado pela promovida, conclui-se 

que o promovente possuía outros apontamentos restritivos em seu nome. 

Considerando que o promovente não faz menção alguma de que as 

referidas dívidas também sejam indevidas, configurada está sua 

contumácia e, conforme entendimento do STJ, em tais hipóteses, o dano 

moral não se caracteriza porque face à condição de devedor contumaz, é 

inegável que uma notificação a mais em seu prontuário não aumenta o 

descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, bem como não lhe 

ofende a honra. “EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO POR 

FALTA DE PAGAMENTO - ART. 43 §2° DO CDC - CUMPRIMENTO - 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Nos termos do § 2º do art. 43 do CDC, a 

inclusão do nome do consumidor em cadastros de devedores deve ser 

antecedida de prévia comunicação, por escrito, acerca de tal inclusão, 

dando-se ao mesmo a oportunidade de tomar as devidas providências. - 

Impõe o CDC que a comunicação ao consumidor seja por escrito, não 

exigindo maiores formalidades, ou com AR, nem que a entrega se faça, 

pessoalmente, ao destinatário, pois não se trata de intimação. - Cumprida a 

exigência legal de comunicar o devedor acerca da inclusão do seu nome 

em cadastro de restrição ao crédito, não há que se falar em reparação 

pelos danos morais alegados. - Ao devedor contumaz, com diversas 

inscrições por dívidas não pagas, nem negadas, a norma insculpida no 

artigo 43 do CPC não deve servir de amparo para uma possível 

indenização por danos morais por não gerar qualquer dano efetivo a sua 

honra. - Recurso conhecido e não provido. (Ap. Cível nº 

1.0024.07.680517-5/001, 17ª Câmara Cível, Des. Rel. Márcia De Paoli 

Balbino, d.j. 24/04/2008)”. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA 

VERBA INDENIZATÓRIA A DEVEDOR CONTUMAZ. REVISÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp 1194363 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0088311-1 – T3 – 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 24/04/2012 - DJe 

03/05/2012). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. 

DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 

385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 

557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, embora não tenha 

sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de 

inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o 

acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo 

que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte. 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - AgRg 

no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 

- DJe 19/12/2011) Como se vê, no caso em tela, a parte promovente não 

comprovou ter sofrido qualquer lesão a nenhum dos bens jurídicos acima 

descritos, fato este que afasta a ocorrência de dano moral, sendo a 

improcedência da ação medida que se impõe. Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDECIA do pedido, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-97.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000337-97.2017.8.11.0032 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Relatório dispensado, com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela parte reclamante 

em face de BANCO BRADESCO S.A, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que negativado indevidamente. Informa que a parte 

autora que não possui nenhum contrato ou realizou serviços com a parte 

requerida. Requer indenização por danos morais, ante a inclusão do seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, dispensando 

dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Cinge-se a questão controversa sobre o direito a 

indenização por danos morais experimentados pelo promovente ante o 

constrangimento com que passou por ter a inclusão do seu nome no 

cadastro de inadimplentes de forma irregular. É cedido que, tratando-se de 

relação de consumo e de suposta falha na prestação do serviço 

contratado, é objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do 

art.14, caput, do CDC, o qual dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

fruição e riscos.” Desse modo, independe da prova da culpa da instituição, 

bastando que se comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e a 

conduta da promovido. Ocorre, que compulsando detidamente os autos, 

bem como os documentos carreados, não vislumbro, ofensa ao direito da 

penalidade da parte promovente, notadamente sua honra, imagem, 

integridade física ou psíquica ou qualquer outro dano moral passível de 

indenização. O dever de indenizar decorre de situação concretas, em que 

a parte lesionada demonstre alguma situação acima mencionada, e não 

simplesmente o fato de não poder usar seu aparelho celular. A dor moral, 

que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser 

deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a que 

todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por 

danos materiais, sob pena de se ampliar excessivamente a abrangência 

do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto. Com efeito, os 

aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que fazem parte e 

estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não 

geram, via de regra, o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado 

no atingido (suposto prejudicado) certa dose de amargura, pois a 

reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades 

afloradas ou susceptibilidades exageradas, denotando que nem toda falha 

na prestação de serviço é passível de gerar ou autorizar o deferimento de 

qualquer compensação pecuniária em decorrência de transtorno ou 

aborrecimento experimentado. Conforme as lições do mestre Sérgio 

Cavalieri Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo.” (in, Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2005. Pg. 105). O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, 

em sua obra Responsabilidade Civil, página 549, afirma que: “Para evitar 

excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se 

deve reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em 

seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais situações não 

são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico 

do indivíduo.” (grifei) Ainda, vale colacionar o posicionamento que vêm 

sendo adotado pela Jurisprudência pátria, no sentido de rechaçar a 

chamada indústria do dano moral. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - MEROS 

ABORRECIMENTOS - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. 1 - Para que a indenização por danos morais seja cabível, 

mister se faz estejam presentes os três requisitos: ato ilícito, dano moral e 

nexo causal entre ambos. Ausente qualquer dos mencionados requisitos, 

não pode ser acolhido o pleito indenizatório. 2- Para que se possa falar em 

dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua 

reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por 

dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. 

3- Simples aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar 

indenização por danos morais. (Agravo de Instrumento nº. 

1.0439.05.039643-1/001(1) - Comarca de Muriaé - 9ª Câmara Cível do 

TJMG - Relator Des. Pedro Bernardes - Data do Julgamento: 30/01/2007). 

grifei Ademais, consoante documento juntado pela promovida, conclui-se 

que o promovente possuía outros apontamentos restritivos em seu nome. 

Considerando que o promovente não faz menção alguma de que as 

referidas dívidas também sejam indevidas, configurada está sua 

contumácia e, conforme entendimento do STJ, em tais hipóteses, o dano 

moral não se caracteriza porque face à condição de devedor contumaz, é 

inegável que uma notificação a mais em seu prontuário não aumenta o 

descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, bem como não lhe 

ofende a honra. “EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO POR 

FALTA DE PAGAMENTO - ART. 43 §2° DO CDC - CUMPRIMENTO - 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Nos termos do § 2º do art. 43 do CDC, a 

inclusão do nome do consumidor em cadastros de devedores deve ser 

antecedida de prévia comunicação, por escrito, acerca de tal inclusão, 

dando-se ao mesmo a oportunidade de tomar as devidas providências. - 

Impõe o CDC que a comunicação ao consumidor seja por escrito, não 

exigindo maiores formalidades, ou com AR, nem que a entrega se faça, 

pessoalmente, ao destinatário, pois não se trata de intimação. - Cumprida a 

exigência legal de comunicar o devedor acerca da inclusão do seu nome 

em cadastro de restrição ao crédito, não há que se falar em reparação 

pelos danos morais alegados. - Ao devedor contumaz, com diversas 

inscrições por dívidas não pagas, nem negadas, a norma insculpida no 

artigo 43 do CPC não deve servir de amparo para uma possível 

indenização por danos morais por não gerar qualquer dano efetivo a sua 

honra. - Recurso conhecido e não provido. (Ap. Cível nº 

1.0024.07.680517-5/001, 17ª Câmara Cível, Des. Rel. Márcia De Paoli 

Balbino, d.j. 24/04/2008)”. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA 

VERBA INDENIZATÓRIA A DEVEDOR CONTUMAZ. REVISÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp 1194363 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0088311-1 – T3 – 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 24/04/2012 - DJe 

03/05/2012). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. 

DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 

385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 

557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, embora não tenha 

sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de 

inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o 

acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo 

que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte. 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - AgRg 

no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 

- DJe 19/12/2011) Como se vê, no caso em tela, a parte promovente não 

comprovou ter sofrido qualquer lesão a nenhum dos bens jurídicos acima 

descritos, fato este que afasta a ocorrência de dano moral, sendo a 

improcedência da ação medida que se impõe. Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDECIA do pedido, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 1011 de 1095



Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-97.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000337-97.2017.8.11.0032 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Relatório dispensado, com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela parte reclamante 

em face de BANCO BRADESCO S.A, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que negativado indevidamente. Informa que a parte 

autora que não possui nenhum contrato ou realizou serviços com a parte 

requerida. Requer indenização por danos morais, ante a inclusão do seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, dispensando 

dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Cinge-se a questão controversa sobre o direito a 

indenização por danos morais experimentados pelo promovente ante o 

constrangimento com que passou por ter a inclusão do seu nome no 

cadastro de inadimplentes de forma irregular. É cedido que, tratando-se de 

relação de consumo e de suposta falha na prestação do serviço 

contratado, é objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do 

art.14, caput, do CDC, o qual dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

fruição e riscos.” Desse modo, independe da prova da culpa da instituição, 

bastando que se comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e a 

conduta da promovido. Ocorre, que compulsando detidamente os autos, 

bem como os documentos carreados, não vislumbro, ofensa ao direito da 

penalidade da parte promovente, notadamente sua honra, imagem, 

integridade física ou psíquica ou qualquer outro dano moral passível de 

indenização. O dever de indenizar decorre de situação concretas, em que 

a parte lesionada demonstre alguma situação acima mencionada, e não 

simplesmente o fato de não poder usar seu aparelho celular. A dor moral, 

que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser 

deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a que 

todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por 

danos materiais, sob pena de se ampliar excessivamente a abrangência 

do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto. Com efeito, os 

aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que fazem parte e 

estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não 

geram, via de regra, o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado 

no atingido (suposto prejudicado) certa dose de amargura, pois a 

reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades 

afloradas ou susceptibilidades exageradas, denotando que nem toda falha 

na prestação de serviço é passível de gerar ou autorizar o deferimento de 

qualquer compensação pecuniária em decorrência de transtorno ou 

aborrecimento experimentado. Conforme as lições do mestre Sérgio 

Cavalieri Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo.” (in, Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2005. Pg. 105). O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, 

em sua obra Responsabilidade Civil, página 549, afirma que: “Para evitar 

excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se 

deve reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em 

seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais situações não 

são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico 

do indivíduo.” (grifei) Ainda, vale colacionar o posicionamento que vêm 

sendo adotado pela Jurisprudência pátria, no sentido de rechaçar a 

chamada indústria do dano moral. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - MEROS 

ABORRECIMENTOS - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. 1 - Para que a indenização por danos morais seja cabível, 

mister se faz estejam presentes os três requisitos: ato ilícito, dano moral e 

nexo causal entre ambos. Ausente qualquer dos mencionados requisitos, 

não pode ser acolhido o pleito indenizatório. 2- Para que se possa falar em 

dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua 

reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por 

dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. 

3- Simples aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar 

indenização por danos morais. (Agravo de Instrumento nº. 

1.0439.05.039643-1/001(1) - Comarca de Muriaé - 9ª Câmara Cível do 

TJMG - Relator Des. Pedro Bernardes - Data do Julgamento: 30/01/2007). 

grifei Ademais, consoante documento juntado pela promovida, conclui-se 

que o promovente possuía outros apontamentos restritivos em seu nome. 

Considerando que o promovente não faz menção alguma de que as 

referidas dívidas também sejam indevidas, configurada está sua 

contumácia e, conforme entendimento do STJ, em tais hipóteses, o dano 

moral não se caracteriza porque face à condição de devedor contumaz, é 

inegável que uma notificação a mais em seu prontuário não aumenta o 

descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, bem como não lhe 

ofende a honra. “EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO POR 

FALTA DE PAGAMENTO - ART. 43 §2° DO CDC - CUMPRIMENTO - 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Nos termos do § 2º do art. 43 do CDC, a 

inclusão do nome do consumidor em cadastros de devedores deve ser 

antecedida de prévia comunicação, por escrito, acerca de tal inclusão, 

dando-se ao mesmo a oportunidade de tomar as devidas providências. - 

Impõe o CDC que a comunicação ao consumidor seja por escrito, não 

exigindo maiores formalidades, ou com AR, nem que a entrega se faça, 

pessoalmente, ao destinatário, pois não se trata de intimação. - Cumprida a 

exigência legal de comunicar o devedor acerca da inclusão do seu nome 

em cadastro de restrição ao crédito, não há que se falar em reparação 

pelos danos morais alegados. - Ao devedor contumaz, com diversas 

inscrições por dívidas não pagas, nem negadas, a norma insculpida no 

artigo 43 do CPC não deve servir de amparo para uma possível 

indenização por danos morais por não gerar qualquer dano efetivo a sua 

honra. - Recurso conhecido e não provido. (Ap. Cível nº 

1.0024.07.680517-5/001, 17ª Câmara Cível, Des. Rel. Márcia De Paoli 

Balbino, d.j. 24/04/2008)”. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA 

VERBA INDENIZATÓRIA A DEVEDOR CONTUMAZ. REVISÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp 1194363 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0088311-1 – T3 – 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 24/04/2012 - DJe 

03/05/2012). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. 

DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 

385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 

557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, embora não tenha 

sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de 
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inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o 

acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo 

que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte. 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - AgRg 

no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 

- DJe 19/12/2011) Como se vê, no caso em tela, a parte promovente não 

comprovou ter sofrido qualquer lesão a nenhum dos bens jurídicos acima 

descritos, fato este que afasta a ocorrência de dano moral, sendo a 

improcedência da ação medida que se impõe. Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDECIA do pedido, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-59.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SWEDER BENEDITO RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000346-59.2017.8.11.0032 REQUERENTE: SWEDER BENEDITO RIBEIRO 

PINTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Relatório dispensado, 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela parte reclamante 

em face de BANCO BRADESCO S.A, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que negativado indevidamente. Informa que a parte 

autora que não possui nenhum contrato ou realizou serviços com a parte 

requerida. Requer indenização por danos morais, ante a inclusão do seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, dispensando 

dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Cinge-se a questão controversa sobre o direito a 

indenização por danos morais experimentados pelo promovente ante o 

constrangimento com que passou por ter a inclusão do seu nome no 

cadastro de inadimplentes de forma irregular. É cedido que, tratando-se de 

relação de consumo e de suposta falha na prestação do serviço 

contratado, é objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do 

art.14, caput, do CDC, o qual dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

fruição e riscos.” Desse modo, independe da prova da culpa da instituição, 

bastando que se comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e a 

conduta da promovido. Ocorre, que compulsando detidamente os autos, 

bem como os documentos carreados, não vislumbro, ofensa ao direito da 

penalidade da parte promovente, notadamente sua honra, imagem, 

integridade física ou psíquica ou qualquer outro dano moral passível de 

indenização. O dever de indenizar decorre de situação concretas, em que 

a parte lesionada demonstre alguma situação acima mencionada, e não 

simplesmente o fato de não poder usar seu aparelho celular. A dor moral, 

que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser 

deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a que 

todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por 

danos materiais, sob pena de se ampliar excessivamente a abrangência 

do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto. Com efeito, os 

aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que fazem parte e 

estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não 

geram, via de regra, o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado 

no atingido (suposto prejudicado) certa dose de amargura, pois a 

reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades 

afloradas ou susceptibilidades exageradas, denotando que nem toda falha 

na prestação de serviço é passível de gerar ou autorizar o deferimento de 

qualquer compensação pecuniária em decorrência de transtorno ou 

aborrecimento experimentado. Conforme as lições do mestre Sérgio 

Cavalieri Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo.” (in, Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2005. Pg. 105). O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, 

em sua obra Responsabilidade Civil, página 549, afirma que: “Para evitar 

excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se 

deve reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em 

seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais situações não 

são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico 

do indivíduo.” (grifei) Ainda, vale colacionar o posicionamento que vêm 

sendo adotado pela Jurisprudência pátria, no sentido de rechaçar a 

chamada indústria do dano moral. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - MEROS 

ABORRECIMENTOS - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. 1 - Para que a indenização por danos morais seja cabível, 

mister se faz estejam presentes os três requisitos: ato ilícito, dano moral e 

nexo causal entre ambos. Ausente qualquer dos mencionados requisitos, 

não pode ser acolhido o pleito indenizatório. 2- Para que se possa falar em 

dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua 

reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por 

dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. 

3- Simples aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar 

indenização por danos morais. (Agravo de Instrumento nº. 

1.0439.05.039643-1/001(1) - Comarca de Muriaé - 9ª Câmara Cível do 

TJMG - Relator Des. Pedro Bernardes - Data do Julgamento: 30/01/2007). 

grifei Ademais, consoante documento juntado aos autos, conclui-se que o 

promovente possuía outros apontamentos restritivos em seu nome. 

Considerando que o promovente não faz menção alguma de que as 

referidas dívidas também sejam indevidas, configurada está sua 

contumácia e, conforme entendimento do STJ, em tais hipóteses, o dano 

moral não se caracteriza porque face à condição de devedor contumaz, é 

inegável que uma notificação a mais em seu prontuário não aumenta o 

descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, bem como não lhe 

ofende a honra. “EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO POR 

FALTA DE PAGAMENTO - ART. 43 §2° DO CDC - CUMPRIMENTO - 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Nos termos do § 2º do art. 43 do CDC, a 

inclusão do nome do consumidor em cadastros de devedores deve ser 

antecedida de prévia comunicação, por escrito, acerca de tal inclusão, 

dando-se ao mesmo a oportunidade de tomar as devidas providências. - 

Impõe o CDC que a comunicação ao consumidor seja por escrito, não 

exigindo maiores formalidades, ou com AR, nem que a entrega se faça, 

pessoalmente, ao destinatário, pois não se trata de intimação. - Cumprida a 

exigência legal de comunicar o devedor acerca da inclusão do seu nome 

em cadastro de restrição ao crédito, não há que se falar em reparação 

pelos danos morais alegados. - Ao devedor contumaz, com diversas 

inscrições por dívidas não pagas, nem negadas, a norma insculpida no 
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artigo 43 do CPC não deve servir de amparo para uma possível 

indenização por danos morais por não gerar qualquer dano efetivo a sua 

honra. - Recurso conhecido e não provido. (Ap. Cível nº 

1.0024.07.680517-5/001, 17ª Câmara Cível, Des. Rel. Márcia De Paoli 

Balbino, d.j. 24/04/2008)”. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA 

VERBA INDENIZATÓRIA A DEVEDOR CONTUMAZ. REVISÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp 1194363 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0088311-1 – T3 – 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 24/04/2012 - DJe 

03/05/2012). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. 

DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 

385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 

557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, embora não tenha 

sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de 

inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o 

acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo 

que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte. 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - AgRg 

no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 

- DJe 19/12/2011) Como se vê, no caso em tela, a parte promovente não 

comprovou ter sofrido qualquer lesão a nenhum dos bens jurídicos acima 

descritos, fato este que afasta a ocorrência de dano moral, sendo a 

improcedência da ação medida que se impõe. Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDECIA do pedido, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-59.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SWEDER BENEDITO RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000346-59.2017.8.11.0032 REQUERENTE: SWEDER BENEDITO RIBEIRO 

PINTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Relatório dispensado, 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela parte reclamante 

em face de BANCO BRADESCO S.A, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que negativado indevidamente. Informa que a parte 

autora que não possui nenhum contrato ou realizou serviços com a parte 

requerida. Requer indenização por danos morais, ante a inclusão do seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, dispensando 

dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Cinge-se a questão controversa sobre o direito a 

indenização por danos morais experimentados pelo promovente ante o 

constrangimento com que passou por ter a inclusão do seu nome no 

cadastro de inadimplentes de forma irregular. É cedido que, tratando-se de 

relação de consumo e de suposta falha na prestação do serviço 

contratado, é objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do 

art.14, caput, do CDC, o qual dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

fruição e riscos.” Desse modo, independe da prova da culpa da instituição, 

bastando que se comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e a 

conduta da promovido. Ocorre, que compulsando detidamente os autos, 

bem como os documentos carreados, não vislumbro, ofensa ao direito da 

penalidade da parte promovente, notadamente sua honra, imagem, 

integridade física ou psíquica ou qualquer outro dano moral passível de 

indenização. O dever de indenizar decorre de situação concretas, em que 

a parte lesionada demonstre alguma situação acima mencionada, e não 

simplesmente o fato de não poder usar seu aparelho celular. A dor moral, 

que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser 

deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a que 

todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por 

danos materiais, sob pena de se ampliar excessivamente a abrangência 

do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto. Com efeito, os 

aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que fazem parte e 

estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não 

geram, via de regra, o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado 

no atingido (suposto prejudicado) certa dose de amargura, pois a 

reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades 

afloradas ou susceptibilidades exageradas, denotando que nem toda falha 

na prestação de serviço é passível de gerar ou autorizar o deferimento de 

qualquer compensação pecuniária em decorrência de transtorno ou 

aborrecimento experimentado. Conforme as lições do mestre Sérgio 

Cavalieri Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo.” (in, Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2005. Pg. 105). O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, 

em sua obra Responsabilidade Civil, página 549, afirma que: “Para evitar 

excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se 

deve reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em 

seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais situações não 

são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico 

do indivíduo.” (grifei) Ainda, vale colacionar o posicionamento que vêm 

sendo adotado pela Jurisprudência pátria, no sentido de rechaçar a 

chamada indústria do dano moral. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - MEROS 

ABORRECIMENTOS - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. 1 - Para que a indenização por danos morais seja cabível, 

mister se faz estejam presentes os três requisitos: ato ilícito, dano moral e 

nexo causal entre ambos. Ausente qualquer dos mencionados requisitos, 

não pode ser acolhido o pleito indenizatório. 2- Para que se possa falar em 

dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua 

reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por 

dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. 

3- Simples aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar 

indenização por danos morais. (Agravo de Instrumento nº. 

1.0439.05.039643-1/001(1) - Comarca de Muriaé - 9ª Câmara Cível do 

TJMG - Relator Des. Pedro Bernardes - Data do Julgamento: 30/01/2007). 

grifei Ademais, consoante documento juntado aos autos, conclui-se que o 

promovente possuía outros apontamentos restritivos em seu nome. 

Considerando que o promovente não faz menção alguma de que as 

referidas dívidas também sejam indevidas, configurada está sua 

contumácia e, conforme entendimento do STJ, em tais hipóteses, o dano 

moral não se caracteriza porque face à condição de devedor contumaz, é 

inegável que uma notificação a mais em seu prontuário não aumenta o 
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descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, bem como não lhe 

ofende a honra. “EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO POR 

FALTA DE PAGAMENTO - ART. 43 §2° DO CDC - CUMPRIMENTO - 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Nos termos do § 2º do art. 43 do CDC, a 

inclusão do nome do consumidor em cadastros de devedores deve ser 

antecedida de prévia comunicação, por escrito, acerca de tal inclusão, 

dando-se ao mesmo a oportunidade de tomar as devidas providências. - 

Impõe o CDC que a comunicação ao consumidor seja por escrito, não 

exigindo maiores formalidades, ou com AR, nem que a entrega se faça, 

pessoalmente, ao destinatário, pois não se trata de intimação. - Cumprida a 

exigência legal de comunicar o devedor acerca da inclusão do seu nome 

em cadastro de restrição ao crédito, não há que se falar em reparação 

pelos danos morais alegados. - Ao devedor contumaz, com diversas 

inscrições por dívidas não pagas, nem negadas, a norma insculpida no 

artigo 43 do CPC não deve servir de amparo para uma possível 

indenização por danos morais por não gerar qualquer dano efetivo a sua 

honra. - Recurso conhecido e não provido. (Ap. Cível nº 

1.0024.07.680517-5/001, 17ª Câmara Cível, Des. Rel. Márcia De Paoli 

Balbino, d.j. 24/04/2008)”. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA 

VERBA INDENIZATÓRIA A DEVEDOR CONTUMAZ. REVISÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp 1194363 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0088311-1 – T3 – 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 24/04/2012 - DJe 

03/05/2012). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. 

DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 

385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 

557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, embora não tenha 

sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de 

inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o 

acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo 

que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte. 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - AgRg 

no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 

- DJe 19/12/2011) Como se vê, no caso em tela, a parte promovente não 

comprovou ter sofrido qualquer lesão a nenhum dos bens jurídicos acima 

descritos, fato este que afasta a ocorrência de dano moral, sendo a 

improcedência da ação medida que se impõe. Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDECIA do pedido, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-59.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SWEDER BENEDITO RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000346-59.2017.8.11.0032 REQUERENTE: SWEDER BENEDITO RIBEIRO 

PINTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Relatório dispensado, 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela parte reclamante 

em face de BANCO BRADESCO S.A, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que negativado indevidamente. Informa que a parte 

autora que não possui nenhum contrato ou realizou serviços com a parte 

requerida. Requer indenização por danos morais, ante a inclusão do seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, dispensando 

dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Cinge-se a questão controversa sobre o direito a 

indenização por danos morais experimentados pelo promovente ante o 

constrangimento com que passou por ter a inclusão do seu nome no 

cadastro de inadimplentes de forma irregular. É cedido que, tratando-se de 

relação de consumo e de suposta falha na prestação do serviço 

contratado, é objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do 

art.14, caput, do CDC, o qual dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

fruição e riscos.” Desse modo, independe da prova da culpa da instituição, 

bastando que se comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e a 

conduta da promovido. Ocorre, que compulsando detidamente os autos, 

bem como os documentos carreados, não vislumbro, ofensa ao direito da 

penalidade da parte promovente, notadamente sua honra, imagem, 

integridade física ou psíquica ou qualquer outro dano moral passível de 

indenização. O dever de indenizar decorre de situação concretas, em que 

a parte lesionada demonstre alguma situação acima mencionada, e não 

simplesmente o fato de não poder usar seu aparelho celular. A dor moral, 

que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser 

deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a que 

todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por 

danos materiais, sob pena de se ampliar excessivamente a abrangência 

do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto. Com efeito, os 

aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que fazem parte e 

estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não 

geram, via de regra, o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado 

no atingido (suposto prejudicado) certa dose de amargura, pois a 

reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades 

afloradas ou susceptibilidades exageradas, denotando que nem toda falha 

na prestação de serviço é passível de gerar ou autorizar o deferimento de 

qualquer compensação pecuniária em decorrência de transtorno ou 

aborrecimento experimentado. Conforme as lições do mestre Sérgio 

Cavalieri Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo.” (in, Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2005. Pg. 105). O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, 

em sua obra Responsabilidade Civil, página 549, afirma que: “Para evitar 

excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se 

deve reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em 

seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais situações não 

são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico 

do indivíduo.” (grifei) Ainda, vale colacionar o posicionamento que vêm 

sendo adotado pela Jurisprudência pátria, no sentido de rechaçar a 

chamada indústria do dano moral. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - MEROS 

ABORRECIMENTOS - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. 1 - Para que a indenização por danos morais seja cabível, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 1015 de 1095



mister se faz estejam presentes os três requisitos: ato ilícito, dano moral e 

nexo causal entre ambos. Ausente qualquer dos mencionados requisitos, 

não pode ser acolhido o pleito indenizatório. 2- Para que se possa falar em 

dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua 

reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por 

dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. 

3- Simples aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar 

indenização por danos morais. (Agravo de Instrumento nº. 

1.0439.05.039643-1/001(1) - Comarca de Muriaé - 9ª Câmara Cível do 

TJMG - Relator Des. Pedro Bernardes - Data do Julgamento: 30/01/2007). 

grifei Ademais, consoante documento juntado aos autos, conclui-se que o 

promovente possuía outros apontamentos restritivos em seu nome. 

Considerando que o promovente não faz menção alguma de que as 

referidas dívidas também sejam indevidas, configurada está sua 

contumácia e, conforme entendimento do STJ, em tais hipóteses, o dano 

moral não se caracteriza porque face à condição de devedor contumaz, é 

inegável que uma notificação a mais em seu prontuário não aumenta o 

descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, bem como não lhe 

ofende a honra. “EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO POR 

FALTA DE PAGAMENTO - ART. 43 §2° DO CDC - CUMPRIMENTO - 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Nos termos do § 2º do art. 43 do CDC, a 

inclusão do nome do consumidor em cadastros de devedores deve ser 

antecedida de prévia comunicação, por escrito, acerca de tal inclusão, 

dando-se ao mesmo a oportunidade de tomar as devidas providências. - 

Impõe o CDC que a comunicação ao consumidor seja por escrito, não 

exigindo maiores formalidades, ou com AR, nem que a entrega se faça, 

pessoalmente, ao destinatário, pois não se trata de intimação. - Cumprida a 

exigência legal de comunicar o devedor acerca da inclusão do seu nome 

em cadastro de restrição ao crédito, não há que se falar em reparação 

pelos danos morais alegados. - Ao devedor contumaz, com diversas 

inscrições por dívidas não pagas, nem negadas, a norma insculpida no 

artigo 43 do CPC não deve servir de amparo para uma possível 

indenização por danos morais por não gerar qualquer dano efetivo a sua 

honra. - Recurso conhecido e não provido. (Ap. Cível nº 

1.0024.07.680517-5/001, 17ª Câmara Cível, Des. Rel. Márcia De Paoli 

Balbino, d.j. 24/04/2008)”. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA 

VERBA INDENIZATÓRIA A DEVEDOR CONTUMAZ. REVISÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp 1194363 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0088311-1 – T3 – 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 24/04/2012 - DJe 

03/05/2012). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. 

DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 

385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 

557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, embora não tenha 

sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de 

inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o 

acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo 

que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte. 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - AgRg 

no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 

- DJe 19/12/2011) Como se vê, no caso em tela, a parte promovente não 

comprovou ter sofrido qualquer lesão a nenhum dos bens jurídicos acima 

descritos, fato este que afasta a ocorrência de dano moral, sendo a 

improcedência da ação medida que se impõe. Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDECIA do pedido, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-75.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000332-75.2017.8.11.0032 REQUERENTE: EROTILDES JOSE DE MELO 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos, documentos e as gravações de voz 

(áudio) entre a reclamante e a reclamada, onde se verifica 

indubitavelmente a relação comercial existente entre as partes. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 
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Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)
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BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000332-75.2017.8.11.0032 REQUERENTE: EROTILDES JOSE DE MELO 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos, documentos e as gravações de voz 

(áudio) entre a reclamante e a reclamada, onde se verifica 

indubitavelmente a relação comercial existente entre as partes. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito
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Processo Número: 1000332-75.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000332-75.2017.8.11.0032 REQUERENTE: EROTILDES JOSE DE MELO 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos, documentos e as gravações de voz 

(áudio) entre a reclamante e a reclamada, onde se verifica 

indubitavelmente a relação comercial existente entre as partes. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-38.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DA S DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000328-38.2017.8.11.0032 REQUERENTE: BEATRIZ PEREIRA DA S DO 

CARMO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos, documentos e as gravações de voz 

(áudio) entre a reclamante e a reclamada, onde se verifica 

indubitavelmente a relação comercial existente entre as partes. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-38.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DA S DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000328-38.2017.8.11.0032 REQUERENTE: BEATRIZ PEREIRA DA S DO 

CARMO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos, documentos e as gravações de voz 

(áudio) entre a reclamante e a reclamada, onde se verifica 

indubitavelmente a relação comercial existente entre as partes. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-38.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DA S DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000328-38.2017.8.11.0032 REQUERENTE: BEATRIZ PEREIRA DA S DO 

CARMO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos, documentos e as gravações de voz 

(áudio) entre a reclamante e a reclamada, onde se verifica 

indubitavelmente a relação comercial existente entre as partes. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-53.2017.8.11.0032
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APARECIDO CELIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000327-53.2017.8.11.0032 REQUERENTE: APARECIDO CELIO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Por sua 

vez, a parte reclamante não impugnou a contestação, deixando de 

exercer um direito que lhe assistia. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, opino 

pela improcedência dos pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-53.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CELIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000327-53.2017.8.11.0032 REQUERENTE: APARECIDO CELIO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. A 
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solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Por sua 

vez, a parte reclamante não impugnou a contestação, deixando de 

exercer um direito que lhe assistia. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, opino 

pela improcedência dos pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-53.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CELIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000327-53.2017.8.11.0032 REQUERENTE: APARECIDO CELIO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Por sua 

vez, a parte reclamante não impugnou a contestação, deixando de 

exercer um direito que lhe assistia. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, opino 

pela improcedência dos pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-19.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANI OLIVEIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT0010777A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LAURA MORENO GALESCO OAB - SP0248425A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-19.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANI OLIVEIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT0010777A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LAURA MORENO GALESCO OAB - SP0248425A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-16.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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JULIANE GUIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010093-16.2014.8.11.0032 REQUERENTE: JULIANE GUIA DOS REIS 

REQUERIDO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos e etc.... Intime-se autor 

para manifestação. Às providências. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-15.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA FERREIRA DE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000336-15.2017.8.11.0032 REQUERENTE: LUCINEIA FERREIRA DE SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. A reclamada 

apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos 

contratos, etc., onde se verifica visivelmente a semelhança nas 

assinaturas se comparadas à assinatura da procuração e documentos da 

parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 

80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-15.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA FERREIRA DE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000336-15.2017.8.11.0032 REQUERENTE: LUCINEIA FERREIRA DE SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 
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parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. A reclamada 

apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos 

contratos, etc., onde se verifica visivelmente a semelhança nas 

assinaturas se comparadas à assinatura da procuração e documentos da 

parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 

80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-15.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA FERREIRA DE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000336-15.2017.8.11.0032 REQUERENTE: LUCINEIA FERREIRA DE SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. A reclamada 

apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos 

contratos, etc., onde se verifica visivelmente a semelhança nas 

assinaturas se comparadas à assinatura da procuração e documentos da 

parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 

80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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RICARDO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000343-07.2017.8.11.0032 REQUERENTE: RICARDO MACIEL REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 
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constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que 

levaram a inclusão do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, 

negando qualquer relação comercial que possa ter justificado a conduta 

da ré, e que a negativação foi indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram impugnados. A reclamada apresentou nos autos as 

assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, etc., onde se 

verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se comparadas à 

assinatura da procuração e documentos da parte reclamante. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do 

NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-07.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000343-07.2017.8.11.0032 REQUERENTE: RICARDO MACIEL REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que 

levaram a inclusão do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, 

negando qualquer relação comercial que possa ter justificado a conduta 

da ré, e que a negativação foi indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram impugnados. A reclamada apresentou nos autos as 

assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, etc., onde se 

verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se comparadas à 

assinatura da procuração e documentos da parte reclamante. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do 

NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-07.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000343-07.2017.8.11.0032 REQUERENTE: RICARDO MACIEL REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 
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obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que 

levaram a inclusão do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, 

negando qualquer relação comercial que possa ter justificado a conduta 

da ré, e que a negativação foi indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram impugnados. A reclamada apresentou nos autos as 

assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, etc., onde se 

verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se comparadas à 

assinatura da procuração e documentos da parte reclamante. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do 

NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-77.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO TOCANTINS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-77.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO TOCANTINS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-92.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FRANCISCO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-92.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FRANCISCO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-54.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-54.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-25.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA FLEITAS MARTINEZ - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000260-25.2016.8.11.0032 EXEQUENTE: FRIMENTA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP EXECUTADO: 

CINTHIA FLEITAS MARTINEZ - EPP Vistos etc. Cite-se o executado para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do 

NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios, na hipótese de integral pagamento no 

prazo legal os honorários serão reduzidos a metade (Art. 827 §1° NCPC). 

Ressalto que na hipótese de não ser efetuado o pagamento no prazo 

legal, determino que o oficial de justiça desse juízo proceda à penhora de 

tantos bens quantos sejam necessários para garantir a execução (Art. 

829 §1° NCPC) devendo inclusive diligenciar no cartório de imóveis dessa 

comarca. Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, intime-se o 

cônjuge do Executado, se casado for, salvo se casados sobre o regime 

de separação absoluta de bens (Art. 842 NCPC). O executado poderá 

opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 915 do NCPC). Às providências. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-43.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000166-43.2017.8.11.0032 REQUERENTE: VALDECI CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 
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contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão 

do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, negando qualquer 

relação comercial que possa ter justificado a conduta da ré, e que a 

negativação foi indevida. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados. A reclamada apresentou nos autos as 

assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, etc., onde se 

verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se comparadas à 

assinatura na procuração e documentos da parte reclamante. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Agravada pelo fato da reclamante ter outras 

anotações consideradas l íc i tas 1000167-28.2017.811.0032 , 

1000164-73.2017.811.0032. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado, e ainda interpondo dois processos com as 

mesmas causa de pedir e mesmas partes, conforme se verifica nos 

processos 1000266-32.2016.811.0032 e 1000267-17.2016.811.0032. 

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-43.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000166-43.2017.8.11.0032 REQUERENTE: VALDECI CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão 

do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, negando qualquer 

relação comercial que possa ter justificado a conduta da ré, e que a 

negativação foi indevida. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados. A reclamada apresentou nos autos as 

assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, etc., onde se 

verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se comparadas à 

assinatura na procuração e documentos da parte reclamante. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Agravada pelo fato da reclamante ter outras 

anotações consideradas l íc i tas 1000167-28.2017.811.0032 , 

1000164-73.2017.811.0032. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado, e ainda interpondo dois processos com as 

mesmas causa de pedir e mesmas partes, conforme se verifica nos 

processos 1000266-32.2016.811.0032 e 1000267-17.2016.811.0032. 

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-28.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000167-28.2017.8.11.0032 REQUERENTE: VALDECI CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

Ademais, consoante documento juntado pela promovida, conclui-se que a 

reclamante possui outros apontamentos restritivos em seu nome 

c o n s i d e r a d o s  l í c i t o s  ( 1 0 0 0 1 6 6 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 3 2 , 

1000164,73.2017.811.0032). Conforme entendimento do STJ, em tais 

hipóteses, o dano moral não se caracteriza porque face à condição de 

devedor contumaz, é inegável que uma notificação a mais em seu 

prontuário não aumenta o descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, 

bem como não lhe ofende a honra. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. 

INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE 

INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. 

O recorrente, embora não tenha sido notificado previamente da inscrição 

de seus dados em cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor 

contumaz, porquanto emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de 

cheques são provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 

385, da Súmula desta Corte. 2. "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." 

Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, 

com aplicação de multa. (STJ - AgRg no REsp 1144274 / PB AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0111589-9 – T4 – Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 - DJe 19/12/2011) No caso, não 

restou configurada a violação aos direitos de personalidade da 

Reclamante, refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos. Essas 

premissas forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos 

mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Ante o exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-28.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000167-28.2017.8.11.0032 REQUERENTE: VALDECI CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

Ademais, consoante documento juntado pela promovida, conclui-se que a 

reclamante possui outros apontamentos restritivos em seu nome 

c o n s i d e r a d o s  l í c i t o s  ( 1 0 0 0 1 6 6 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 3 2 , 

1000164,73.2017.811.0032). Conforme entendimento do STJ, em tais 

hipóteses, o dano moral não se caracteriza porque face à condição de 

devedor contumaz, é inegável que uma notificação a mais em seu 
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prontuário não aumenta o descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, 

bem como não lhe ofende a honra. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. 

INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE 

INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. 

O recorrente, embora não tenha sido notificado previamente da inscrição 

de seus dados em cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor 

contumaz, porquanto emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de 

cheques são provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 

385, da Súmula desta Corte. 2. "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." 

Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, 

com aplicação de multa. (STJ - AgRg no REsp 1144274 / PB AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0111589-9 – T4 – Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 - DJe 19/12/2011) No caso, não 

restou configurada a violação aos direitos de personalidade da 

Reclamante, refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos. Essas 

premissas forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos 

mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Ante o exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-49.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000379-49.2017.8.11.0032 REQUERENTE: NOEME ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta pela parte reclamante em desfavor da reclamada ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. No caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Alega a Reclamante, demonstrando documentalmente 

que a queima da geladeira teria ocorrido em virtude de descarga de 

energia elétrica em sua unidade consumidora. Cabe frisar que 

responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, 

independendo de culpa (art. 14 do CDC1). A reclamada, portanto, 

responde pelos danos causados a eletro-eletrônicos de seus usuários, a 

não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, 

o que aqui não se verifica. Diferentemente do alegado na contestação, 

comprovado está o nexo causal entre a queima do refrigerador da 

reclamante e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica 

mantida pela Reclamada, que propiciou a sobretensão, causadora direta 

dos danos. Nesse sentido, os documentos juntados aos autos, indicando 

a queima do refrigerador descrita na exordial, demonstram defeito 

compatível com a descarga de energia elétrica. Em que pesa a defesa da 

reclamada, esta não juntou qualquer documento que descaracterize as 

alegações da parte autora ou comprove fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do seu direito. Tenho que existe verossimilhança na alegação da 

parte autora, que demonstrou com os orçamentos de assistência técnica 

que o seu refrigerador sofreu danos elétricos devido à descarga elétrica. 

O defeito na prestação do serviço, assim, está na ineficácia do sistema de 

proteção da rede elétrica da reclamada, pois é dever desta garantir a 

segurança dos serviços prestados, consoante imposição legal (art. 22 do 

CDC). Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. DESCARGA DE ENERGIA EM REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE 

TELEVISOR. DANO MATERIAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003188984, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 09/05/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003188984 

RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

09/05/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/05/2012)Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Dessa forma, 

comprovado o defeito no serviço, os danos e o nexo de causalidade, 

verifica-se que há dever da reclamada de suportar os custos do conserto 

da geladeira e produtos deteriorados no valor total de R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), conforme orçamento apresentado pela Reclamante. Por 

outro lado, assiste razão à Reclamada no que tange a indenização, a título 

de danos morais, que deve ser afastada. No caso, não restou configurada 

a violação aos direitos de personalidade da Reclamante, refletindo meros 

transtornos e dissabores cotidianos. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). E, no caso vertente, não 

vislumbro a existência de qualquer abuso da parte Reclamada, não 

evidenciado, na hipótese, que o ocorrido tenha sido abusivo e que tenha 

causado dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de 

afetar profundamente a higidez psíquica da demandante a ensejar a 

pretendida indenização por danos morais. Os danos morais não são 

devidos, já que a situação narrada não passa de mero aborrecimento. 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCARGA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DANO EM ELETRODOMÉSTICO. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE 
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DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. - 

DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - Descarga elétrica que ocasionou danos 

em televisor. Sentença que reconhece o dano patrimonial e afasta o dano 

extrapatrimonial. Recurso apenas da parte autora. Caso em que não há 

prova nos autos de que tenha o consumidor solicitado administrativamente 

a solução do problema. Danos extrapatrimoniais que poderiam se 

configurar caso houvesse...(TJ-RS - AC: 70048560148 RS , Relator: 

Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 30/05/2012, Nona Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2012) Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para CONDENAR a reclamada no 

pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) à parte reclamante, 

a título de indenização por danos materiais. Os juros de mora serão 

calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-49.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000379-49.2017.8.11.0032 REQUERENTE: NOEME ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta pela parte reclamante em desfavor da reclamada ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. No caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Alega a Reclamante, demonstrando documentalmente 

que a queima da geladeira teria ocorrido em virtude de descarga de 

energia elétrica em sua unidade consumidora. Cabe frisar que 

responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, 

independendo de culpa (art. 14 do CDC1). A reclamada, portanto, 

responde pelos danos causados a eletro-eletrônicos de seus usuários, a 

não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, 

o que aqui não se verifica. Diferentemente do alegado na contestação, 

comprovado está o nexo causal entre a queima do refrigerador da 

reclamante e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica 

mantida pela Reclamada, que propiciou a sobretensão, causadora direta 

dos danos. Nesse sentido, os documentos juntados aos autos, indicando 

a queima do refrigerador descrita na exordial, demonstram defeito 

compatível com a descarga de energia elétrica. Em que pesa a defesa da 

reclamada, esta não juntou qualquer documento que descaracterize as 

alegações da parte autora ou comprove fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do seu direito. Tenho que existe verossimilhança na alegação da 

parte autora, que demonstrou com os orçamentos de assistência técnica 

que o seu refrigerador sofreu danos elétricos devido à descarga elétrica. 

O defeito na prestação do serviço, assim, está na ineficácia do sistema de 

proteção da rede elétrica da reclamada, pois é dever desta garantir a 

segurança dos serviços prestados, consoante imposição legal (art. 22 do 

CDC). Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. DESCARGA DE ENERGIA EM REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE 

TELEVISOR. DANO MATERIAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003188984, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 09/05/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003188984 

RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

09/05/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/05/2012)Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Dessa forma, 

comprovado o defeito no serviço, os danos e o nexo de causalidade, 

verifica-se que há dever da reclamada de suportar os custos do conserto 

da geladeira e produtos deteriorados no valor total de R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), conforme orçamento apresentado pela Reclamante. Por 

outro lado, assiste razão à Reclamada no que tange a indenização, a título 

de danos morais, que deve ser afastada. No caso, não restou configurada 

a violação aos direitos de personalidade da Reclamante, refletindo meros 

transtornos e dissabores cotidianos. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). E, no caso vertente, não 

vislumbro a existência de qualquer abuso da parte Reclamada, não 

evidenciado, na hipótese, que o ocorrido tenha sido abusivo e que tenha 

causado dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de 

afetar profundamente a higidez psíquica da demandante a ensejar a 

pretendida indenização por danos morais. Os danos morais não são 

devidos, já que a situação narrada não passa de mero aborrecimento. 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCARGA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DANO EM ELETRODOMÉSTICO. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE 
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DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. - 

DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - Descarga elétrica que ocasionou danos 

em televisor. Sentença que reconhece o dano patrimonial e afasta o dano 

extrapatrimonial. Recurso apenas da parte autora. Caso em que não há 

prova nos autos de que tenha o consumidor solicitado administrativamente 

a solução do problema. Danos extrapatrimoniais que poderiam se 

configurar caso houvesse...(TJ-RS - AC: 70048560148 RS , Relator: 

Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 30/05/2012, Nona Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2012) Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para CONDENAR a reclamada no 

pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) à parte reclamante, 

a título de indenização por danos materiais. Os juros de mora serão 

calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78882 Nr: 1834-37.2016.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de DAMIÃO BARROS DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do 

mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

deixo de fazê-lo em relação a honorários sucumbenciais, pois não 

formada a relação jurídica processual.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10065 Nr: 476-52.2007.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO RIBEIRO DA SILVA, ELICÁSSIA DE ARRUDA 

JAUDY SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elicássia de Arruda Jaudy 

Siqueira - OAB:4.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Márcia Batista - 

OAB:10897/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de Execução de Sentença aforada por DIVINO RIBEIRO DA 

SILVA e ELICÁSSIA DE ARRUDA JAUDY SIQUEIRA em face de ANTÔNIO 

SOARES DA SAILVA, pelos argumentos expostos na prefacial.

Instada à manifestação (fls. 93), a parte Requerente permaneceu inerte 

por longo hiato temporal (fls. 97).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se dos autos o desinteresse da parte autora na continuidade do 

feito, haja vista que está paralisado por período superior a 03 (três) anos.

Desta feita, caracterizada a desídia da parte autora, alternativa outra não 

há se não a extinção do feito sem resolução do mérito.

No mais, é cediço que a prestação jurisdicional possui caráter 

instrumental, secundário, declarativo/executório, desinteressado e 

provocado, valendo-se da função pacificadora Estatal, aplicando o direito 

ao caso concreto.

Para toda e qualquer ação exige-se que a parte preencha as condições 

respectivas, notoriamente conhecidas, bem como os pressupostos 

processuais, sendo que a demanda não pode ficar aguardando 

indeterminadamente providência específica da parte necessária ao 

andamento processual, daí se aplicando a sanção processual pela inércia, 

qual seja, extinção processual sem análise do mérito, conforme norma 

ínsita no art. 485 do CPC/2015.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito.

Custas ex lege.

 Sem condenação de verba honorária.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 34861 Nr: 1278-79.2009.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MOREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Souza Silva 

Monteiro - OAB:15.833 MT, Ricardo da Silva Monteiro - 

OAB:3.101/MT

 Vistos etc.

 1. Defiro o pedido de habilitação dos advogados do requerido às fls. 

212/213, bem como o pedido para retirada de carga dos autos.

Proceda-se a atualização do Sistema Apolo para futuras intimações.

 2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de março de 

2018, às 13h30min.

Intimem-se as testemunhas Leonardo Cruz Santos e Arnaldo Villalba, 

observando os endereços declinados à fl. 217.

Deixo de intimar o acusado pessoalmente, em virtude da decretação da 

sua revelia (fl. 203).

Intime-se a defesa do requerido por meio do seu patrono (DJE).

3. Expeça-se carta precatória para a comarca de Várzea Grande/MT, para 

a realização da oitiva da testemunha Carlos da Cruz Santos (endereço à 

fl. 217).

Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo incluso na Meta 02 

do CNJ.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 64918 Nr: 449-59.2013.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CULCA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Miguel da Costa Neto - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos ao juízo a quo, bem como, para 

eventuais providências a serem postuladas.

 Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68889 Nr: 675-30.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARQUES DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR HUMBERTO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Vistos em correição.

Nomeio ao requerido, como curador especial, o advogado Dr. Júlio Cesar 

Moreira Silva Junior, OAB/MT 9.709, o qual deverá ser cientificado desta 

decisão.

 Intime-se o defensor constituído de seu munus, cientificando-a das 

obrigações e restrições constantes da CNGCJ/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69764 Nr: 1205-34.2014.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ODENILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Antônio Ribeiro Torres 

em face de Francisco Odenilson da Silva.

Extrai-se da prefacial que o impetrante tomou conhecimento extraoficial de 

que a Câmara de Vereadores de Barão de Melgaço possui a intenção de 

dar posse no cargo de Prefeita à respectiva Vice-Prefeita, sem, contudo, 

o devido processo legal.

Com lastro nestas premissas, pleiteia pela concessão de segurança para 

impedir este intento.

O pedido liminar foi negado (Ref. 04).

Citado, o requerido apresentou informações (Ref. 12).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Considerando que o presente feito tinha como finalidade, a 

anulação de ato administrativo referente ao mandado eletivo que findou em 

2016, bem como que passado este hiato, mister a extinção deste 

processo.

Com efeito, houve a perda de interesse processual superveniente.

Isto posto, EXTINGO, sem resolução de mérito, o presente processo, à luz 

do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 6938 Nr: 491-89.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISES DA SILVA CRUZ BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Carvalho de 

Oliveira - OAB:8806-A, Cesar Adriane Leôncio - OAB:9154, Emilene 

Souza Borges - OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de desarquivamento.

 Nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, remetam-se os autos 

ao arquivo, com baixa na distribuição.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 39239 Nr: 885-23.2010.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA DIAS DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki - 

OAB:9744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8123/PR

 Vistos etc.

Fls. 180: DEFIRO o pedido aventado. Diante da suspensão das atividades 

da Defensoria Pública nesta Comarca - realizada por meio de portaria 

assinada pelo Defensor-Público-Geral, circulada dia 23/08/2017-, NOMEIO 

como defensora dativa, a Dra. ELAINE CRISTINA OGLIARI SUZUKI, 

OAB/MT 9.744, telefone/celular 65)3054-5030

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 39634 Nr: 1036-86.2010.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGESAN-CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA 

LTDA, WALDEMIR JOSÉ PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Peterson de Camargo - 

OAB:18.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Fernandes - 

OAB:8343/MT

 Vistos em correição.

Diante do silêncio da Requerente em relação ao despacho retro (fls. 180), 

DETERMINO a intimação pessoal da parte Autora para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 A inércia ensejará a presunção de desistência a em relação a esta lide 

(art. 485, III, do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 47330 Nr: 197-27.2011.811.0053

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINDA PEDROSA DA SILVA, CLARICE 

AUXILIADORA DA SILVA, FRANCISCO MANOEL DA SILVA, BENEDITO 

SANTANA DA SILVA, DOMINGAS AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057, Farouk Naufal - OAB:2371, Jani Rosa Lando - OAB:1013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Inventário do Espólio de JOSÉ 

RODRIGUES DA SILVA, tendo como Inventariante CARMINDA PEDROSA 

DA SILVA, protocolada em 24/08/2011, acompanhada de documentos.Às 
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fls. 62, este Juízo suspendeu o feito para regularização da representação 

processual da Inventariante e de alguns herdeiros, haja vista tratar-se de 

pessoas analfabetas, devendo ser lavrada procuração por escritura 

pública. Às fls. 78, foi determinada a intimação da inventariante em termos 

de prosseguimento do feito.Às fls. 79 e 80-82, o causídico das partes 

noticiou desconhecer o atual paradeiro dos herdeiros.Vieram-me os autos 

conclusos.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.A extinção do feito é 

mister.Compete à parte Autora manter o seu endereço atualizado nos 

autos, bem como acompanhar o andamento do feito, seja pessoalmente ou 

por meio de seu Advogado/Defensor, devendo sempre, quando solicitada, 

prestar informações e juntar documentos essenciais ao bom andamento 

do processo. No presente caso, o fato da parte Autora e demais herdeiros 

não terem mantido seus endereços atualizados nos autos, demonstra falta 

de interesse pela demanda. (...) Diante da inércia da parte Requerente, 

evidenciando seu desinteresse no seguimento desta demanda, atrelada a 

mudança de endereço sem comunicar este Juízo, mister presumirmos o 

abandono de causa e sua desistência em relação a esta lide. Assim, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. 

(...)DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente demanda, à luz do art. 485, III, do Código de Processo 

Civil/2015.Custas pelos Autores. Sem honorários advocatícios.Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Ao arquivo com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66905 Nr: 821-08.2013.811.0053

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos ao setor de envio de Malote Digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70853 Nr: 1841-97.2014.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR 

EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77684 Nr: 1384-94.2016.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de demanda aforada por Renan Vinicius Cardozo Pires em face 

de Rodrigo da Silva Pires, pelos argumentos expostos na prefacial.

Instada à manifestação, a parte requerente quedou-se inerte por longo 

hiato.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide. Assim, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente, intimada 

pessoalmente, não formulou qualquer pedido, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação 

no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...). É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida por Renan Vinicius Cardozo Pires em face de Rodrigo da 

Silva Pires, à luz do art. 485, II, III e VIII, do CPC.

Sem sustas. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83724 Nr: 2103-42.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMMDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...DECIDO.Comprovada documentalmente a filiação entre a parte Autora e 

o Requerido FIXO, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS, à escassez de prova quanto aos ganhos do demandado, 

em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente devidos a partir da 

citação, devendo ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês na conta 

da genitora da Requerente a ser indicada e/ou pagos diretamente a esta, 

mediante recibo.Considerando que de acordo com o Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda 

ao art. 693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

05/02/2018 às 14:30 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 

695 CPC) para comparecer, portando os documentos pessoais, com a 

observância de que o mandado de citação deverá conter apenas os 

dados da audiência, desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo 

assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º 

art. 695 CPC). Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de 

advogados ou de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos 

termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada 

das partes na audiência de conciliação pode ser considerada como ato 

atentatório à dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de 

acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a 

contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a 

ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). ... 

INTIME-SE, a Autora, por meio de seu advogado dativo. CIÊNCIA ao 

MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Concedo a 

prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, inciso II e § 2º 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 8203 Nr: 301-92.2006.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE SOUZA BRANDÃO, CIRILO SILVINO DE 

SOUZA, JOAQUIM MIGUEL BRANDÃO, DILZA BRANDÃO DE ARRUDA, 
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ALÍRIO RIBEIRO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO FERNANDES DA SILVA, 

JOAQUIM COSTA VITAL, VICENTE PIO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Meyer da Fonseca 

- OAB:7057/MT, Rosalvo Pinto Brandão - OAB:2255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Rosário Alves da 

Cunha - OAB:4.781-A, Manoel Jozivaldo Tavares da Silva - 

OAB:11161-B, VÂNIA FATIMA DE PAULA - OAB:10140

 Vistos em correição.

Fls. 558/560: INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença postulado 

pelo Advogado Manoel Jozivaldo Tavares da Silva.

Isto porque, embora a sentença prolatada nos autos tenha julgado o feito 

improcedente, bem como condenado os autores ao pagamento da quantia 

de R$ 2.000,00 a título de honorários advocatícios (fls. 202/203), deflui-se 

dos autos que os autores interpuseram recurso de apelação, qual foi dado 

provimento para julgar procedente a ação, confirmar a liminar de fl. 65/69, 

bem como condenou os requeridos em honorários advocatícios de 10% do 

valor da condenação, conforme se verifica do acórdão de fls. 247/251, 

com trânsito em julgado à fl. 557.

Portanto, inexiste o referido título executivo pleiteado pelo causídico.

Nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo..

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 59659 Nr: 1255-31.2012.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JORGE MORES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo de Abreu Leite 

Gonçalves - OAB:317234/MT

 Intimo o Requerido, na pessoa de seu advogado, para apresentar 

contrarazões ao recurso de apelação de fls. 62-65, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67351 Nr: 1116-45.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R FERNANDES ME, AMÉRICO RUBENS 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josias Santana de Oliveira - 

OAB:11447

 ESTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE INTIMAR A PARTE REQUERENTE 

A RETIRADA DE CERTIDAO DE CREDITO EXPEDIDA NOS AUTOS, 

REGISTRANDO QUE A MESMA SERÁ GUARDADA EM PASTA PROPRIA 

DURANTE O PRAZO DE UM ANO (ART 6º PROVIMENTO 84/2014 CGJ/MT)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69158 Nr: 865-90.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 Vistos em correição.

Digam as partes se possuem interesse na produção de outras demais 

provas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71466 Nr: 308-69.2015.811.0053

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSÉ BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIDES DIAS DE MORAES, VALDETE 

AUGUSTA NAZÁRIO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

HOMOLOGO, nos termos dos arts. 724 e 726 do Código de Processo Civil, 

o procedimento, pois que cumpridos todos os requisitos legais.

ENTREGUEM-SE estes autos à parte requerente, nos termos do art. 729.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75392 Nr: 362-98.2016.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINETH RODRIGUES TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A - Santo Antônio do 

Leverger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA DE BARROS BEZERRA 

PINHEIRO ESPOSITO - OAB:4531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Alvará Judicial proposto por LUCINETH RODRIGUES TAQUES, 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, pelos fatos e fundamentos expostos 

na prefacial.

Sobreveio o pedido de desistência da autora (ref. 25).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte autora (ref. 11), a extinção do processo, sem resolução de 

mérito, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação, à luz do art. 485, VIII do Código 

de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81834 Nr: 1186-23.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO PARA, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

MANIFESTAR NOS AUTOS REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82954 Nr: 1709-35.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE GOIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEY VITOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Ligia Queiroz de Arruda 

- OAB:23414
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 Vistos etc.

Em cumprimento à Carta Precatória, DESIGNO audiência para o dia 

06/12/2017, às 13h:00min.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, informando a data da solenidade ora 

aprazada.

INTIME-SE o acusado.

CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83600 Nr: 2045-39.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que não houve tempo hábil para expedição de mandado de 

intimação das partes, motivo pelo qual a audiência de conciliação 

aprazada restou prejudicada, REDESIGNO a referida audiência para o dia 

27/02/2018, às 11h30min.

INTIMEM-SE as partes, bem como dê ciência ao MP

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-04.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS OAB - MT0014245A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 22 de janeiro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-60.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre a 

certidão de ID 11401237. Santo Antônio do Leverger, 22 de janeiro de 

2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-23.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVESON LEONEL MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

VITOR ALMEIDA SILVA OAB - MT0014252A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre a 

decisão de ID 10854880. Santo Antônio do Leverger, 22 de janeiro de 

2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-49.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LISLEY GONCALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO STO ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA 

PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO 

SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - 

TELEFONE: (65) 33411426 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000724-49.2017.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) PARTE 

REQUERENTE: Nome: LISLEY GONCALVES DIAS Endereço: ALTOS DO 

LEVERGER, SANTO ANTONIO DO LEVERGER, ALTOS DO LEVERGER, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB: MT0020929A 

Endereço: MINISTRO MARIO MACHADO, 998, APTO 101, CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-100 FINALIDADE: PROCEDER A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA PRESTAR CAUÇÃO, 

CONFORME DECISÃO LIMINAR, PROFERIDA NOS AUTOS. 

DESPACHO/DECISÃO: “...Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

deduzido, para determinar à requerida se abstenha de suspender os 

serviços de energia elétrica à parte requerente, pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais). CONDICIONO a efetivação da liminar ao prévio 

depósito em Juízo da quantia cobrada pela requerida, como forma de 

caução. Após a prestação da caução, EXPEÇA-SE o necessário. No mais, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do Juizado 

especial. Citem-se as partes reclamadas, por meio de carta, que deverá 

ser enviada pelo correio, com AR, para comparecer à solenidade. Conste 

na carta de citação as consequências para o caso de ausência, o prazo 

para apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de 

consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Às providências. ” STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 de janeiro 

de 2018. Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000472-46.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO CLARO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre a 

decisão proferida nos autos. Santo Antônio do Leverger, 22 de janeiro de 

2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-78.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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BERNADETE DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 1 

de junho de 2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2017 

Hora: 12:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000886-78.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 529,68; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: BERNADETE DO NASCIMENTO FERREIRA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CONSTANT, 99, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT 

- CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-03.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA MENDES MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT0009225A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Numero do 

Processo: 1000352-03.2017.8.11.0053 REQUERENTE: JOELMA MENDES 

MALHEIROS REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais aforada por JOELMA MENDES MALHEIROS. Extrai-se da prefacial 

que a parte requerida está realizando descontos na folha de pagamento 

da parte requerente; contudo, afirmar serem indevidos tais descontos, 

pois que nenhum contrato restou entabulado entre as partes. Com lastro 

nestas premissas, postula a requerente pela antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional para determinar à requerida a abstenção dos descontos 

em sua folha de pagamento. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do 

Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela 

jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados pela parte 

requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido 

estiver vazado em prova inequívoca. In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, já que 

articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pela parte requerente. 

Outrossim, importa destacar que a requerente afirma não ter contratado 

os serviços da requerida. Destarte, em casos tais, impõe-se a inversão do 

encargo probatório, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, caberá à requerida demonstrar os fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito da requerente. Ainda que assim não 

fosse, mister lembrarmos tratar-se de fatos negativos (ausência de 

contratação), ensejando, pois, a inversão do ônus da prova, já que 

impossível a produção de prova negativa absoluta. Neste sentido: TJ/MT, 

AI, 125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Cível, Data da 

publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - 

PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”. O risco de 

grave dano parece inescondível. Isto porque são cediços os transtornos 

que podem causar a continuidade dos descontos. Sendo assim, também 

se encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à 

concessão da liminar postulada pela requerente na prefacial. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional deduzido por JOELMA MENDES MALHEIROS, 

para determinar à requerida abstenha-se de efetuar descontos na folha 

de pagamento da parte requerente, pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) em cada desconto realizado. Intime-se. Expeça-se o necessário. No 

mais, designe-se audiência para tentativa de conciliação de acordo com a 

pauta do juizado especial desta Comarca. Cite-se a parte requerida para 

comparecer à audiência, consignando-se no mandado que sua ausência 

importará em revelia. Intime-se o requerente a comparecer à solenidade, 

advertindo-o que sua ausência redundará em extinção do feito. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-03.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA MENDES MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT0009225A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 22 de janeiro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25259 Nr: 878-39.2011.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 878-39.2011.811.0039

CÓDIGO 25259

Vistos.

Compulsando aos autos, verifica-se a expedição de Requisição de 

Pequeno Valor-RPV às fls. 55-56.

Às fls. 60-61, juntado requerimento de expedição de ofício ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, setor de Precatórios, com o fito de 

informar nos autos quanto ao pagamento da RPV expedida. Pedido 

indeferido às fls. 62.

Instada a se manifestar a autora manteve-se silente, conforme certidão de 
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fls.65.

Ante tais considerações, determino a intimação da parte autora para que 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas manifeste-se acerca do pagamento 

das verbas pretéritas objeto da presente lide sob pena de arquivamento.

Transcorrido in albis, o qual deverá ser devidamente certificado, 

arquive-se os autos com as baixas em anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15352 Nr: 1065-86.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826A, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513

 AUTOS Nº 1065-86.2007.811.0039

CÓDIGO 15352

Vistos.

Chegou ao conhecimento deste Juízo que o requerente, Sr. Carlos Alberto 

Alves de Lima, veio a falecer há alguns anos.

Diante disso, suspendo o presente processo, nos termos do art. 313, I, 

§1º do CPC.

Intime-se o espólio de quem for o sucessor ou, herdeiros, para que 

manifestem interesse na sucessão processual e promova a habilitação no 

prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de extinção do processo sem a 

resolução do mérito (Art. 313, §3º do CPC).

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13548 Nr: 1262-75.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DONIZETI DE ANDRADE JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

(NOVA DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A e 7657-B, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 AUTOS Nº 1262-75.2006.811.0039

CÓDIGO 13548

Vistos.

Considerando manifestação retro, analisando os autos, verifico que resta 

equívoco na decisão que determinou a intimação do autor para o 

adimplemento dos honorários pericias.

Destarte, REVOGO a decisão fl. 238, e determino a intimação do requerido 

para que comprove o pagamento do depósito complementar dos 

honorários periciais no montante de R$ 1.480,00 (um mil quatrocentos e 

oitenta reais), conforme solicitado em manifestação de fl. 235/235-verso.

Com o depósito da importância suso descrita, proceda conforme requerido 

pelo perito no item “5” da manifestação de fl. 232, fixando prazo máximo 

de 30 dias para início da perícia contábil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51454 Nr: 1348-36.2012.811.0039

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COFFANI, 

GERALDO LUIZ COFFANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

(NOVA DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:108911/SP

 Vistos.

Tendo em vista a certidão em folha n° 230, no qual comprova o integral 

cumprimento da decisão anteriormente proferida, DETERMINO o 

arquivamento do feito, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53620 Nr: 1407-87.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1407-87.2013.811.0039

CÓDIGO 53620

Vistos.

Tendo em vista o exaurimento do presente feito, arquive com as baixas e 

anotações de praxes.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55332 Nr: 437-53.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO RODRIGO ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:6462/O, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - 

OAB:13282, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

7.683, THAISA GIMENES BRANCO - OAB:OAB/SP 282.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 437-53.2014.811.0039.

Código nº: 55332.

Vistos.

Postergo a análise do pleito retro, para que o requerente seja intimado e 

esclareça o pedido da penhora online, sob a inscrição do CPF em nome de 

Elca Nogueira Pereira, conforme folha nº. 167.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 24465 Nr: 88-55.2011.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO GIACOMO DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 88-55.2011.811.0039 Código 24465

ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: BRUNO GIACOMO DE ALMEIDA SILVA

INTIMANDO (A, S): Réu(s): Bruno Giacomo de Almeida Silva, Cpf: 

02796288110, Rg: 1.683.718-5 SSP MT Filiação: Daniel Lopes da Silva e de 

Edil de Almeida Silva, data de nascimento: 04/01/1989, brasileiro(a), natural 

de Mirassol d'oeste-MT, solteiro(a), auxiliar de laboratório, Endereço: 

Atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85(trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cino centavos) e taxas Judiciaria no valor de R$ 127,09(cento e 

vinte sete reais e nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça..

 Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciario, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 29 de novembro de 2017.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77680 Nr: 1143-31.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO FERLIN, JULIANA DE 

OLIVEIRA TELES CABRAL, DEJAIR AZAMBUJA MARTINS, AILTON PAULA 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANA VALERIA MENDES 

ALVES - OAB:20.246, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O

 Vistos.

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de JOÃO ROBERTO FERLIN, JULIANA DE 

OLIVEIRA TELES CABRAL, DEJAIR AZAMBUJA MARTINS e AILTON 

PAULA DE ARRUDA, pelos motivos elencados na inicial de fls. 1/34.

A inicial foi devidamente instruída com documentos de fls. 35/547, 

conforme o disposto no artigo 17, §6º da Lei nº 8.429/1992.

Após, determinada a notificação dos requeridos para apresentarem 

manifestação por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determina o artigo 17, §7º, do mesmo comando legal.

Assim, à vista das manifestações apresentadas pelos requeridos, 

CERTIFIQUE o senhor gestor se foram apresentadas no prazo legal.

Em seguida, vistas ao Ministério Público para que se manifeste sobre o 

recebimento ou não da inicial, bem como sobre a inclusão no polo passivo 

da empresa Farmácia São Luiz, conforme requer o Município em 

manifestação de fls. 661/664.

Atente-se, ainda, o senhor gestor, para a retificação do polo ativo, para 

que nele se inclua o Município de São José dos Quatro Marcos-MT, em 

vista da manifestação de fls. 661/664, e conforme estabelecem os artigos 

17, §3º da Lei nº 8.429/92 c/c artigo 6º, §3º da Lei 4.717/65.

Após, conclusos para decisão de recebimento ou não da petição inicial 

(artigo 17, §9º da Lei nº 8.429/1992).

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-62.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

NOBUYOSHI FUJIMORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTASSO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000228-62.2017.8.11.0039 REQUERENTE: 

NOBUYOSHI FUJIMORI REQUERIDO: BERTASSO & CIA LTDA - ME Vistos. 

Defiro o pleito retro. Redesigno AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para a data 

mais próxima disponível na pauta deste sistema, devendo as partes, bem 

como seus procuradores serem intimadas para comparecer à solenidade, 

com as advertências legais. Intima-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 22 de janeiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-14.2013.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO TELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 8010191-14.2013.8.11.0039 REQUERENTE: HELENO 

TELES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Considerando que por unanimidade deixou de conhecer o recurso em 

razão da deserção, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo legal. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 22 de janeiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-63.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO HENRIQUE DOS SANTOS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência a ser designada 

pela secretaria, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá 

lhe acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras 

as alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 

da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 
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9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes compareçam 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 22 de janeiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-10.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA LODETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LODETI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Defiro o pedido da parte e DETERMINO SEJA DESIGNADA NOVA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO e, para tanto, expeça-se nova carta 

precatória para a citação da parte promovida no endereço apontado em Id. 

8338678. Atente-se a secretaria para a designação de nova audiência em 

tempo suficiente para que se oportunize o cumprimento da missiva. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de janeiro de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-83.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE ALMISSI VITAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI DE PAULA NAZARO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Trata-se de ação de cobrança com pedido de danos morais proposta por 

André Henrique Almissi Vital em face de Amauri de Paula Nazaro Filho. Em 

Id. 5257904 despacho determinando a emenda à inicial. Em Id. 5257920 

consta emenda à inicial para constar no polo passivo: Amauri de Paula 

Nazaro Filho e Amauri de Paula Nazaro. Não obstante tenha havido 

diligências frustradas no sentido de se localizar o primeiro requerido 

(Amauri de Paula Nazaro Filho), observo que consta nos autos endereço 

completo do segundo requerido (Amauri de Paula Nazaro). Ocorre, no 

entanto, que na última diligência, de citação para audiência de conciliação 

designada para a data de 25/07/2017, houve tentativa de citação tão 

somente com relação ao primeiro requerido, que restou frustrada, não se 

procedendo à citação do segundo requerido (Amauri de Paula Nazaro). 

Assim, DETERMINO QUE PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DO 

POLO PASSIVO da demanda no Sistema PJE, para que nele conste Amauri 

de Paula Nazaro Filho e Amauri de Paula Nazaro como requeridos. 

Determino, ainda, que se proceda à designação de NOVA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO com a respectiva intimação de ambos os requeridos. 

Citem-se e notifiquem-se as partes Reclamadas de todo o teor da presente 

ação, bem como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, 

no Fórum desta Comarca, em audiência a ser designada pela secretaria, 

advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 

9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da intimação que 

sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9° estabelece que as partes compareçam pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, 

da Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 22 de janeiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-04.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR APARECIDO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Defiro o pedido da parte requerente para que se designe nova 

audiência de conciliação e, para tanto, determino que se proceda com 

nova citação do requerido do endereço indicado. Assim, cite-se e 

notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da presente ação, bem 

como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum 

desta Comarca, em audiência a ser designada pela secretaria, 

advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 

9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da intimação que 

sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9° estabelece que as partes compareçam pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, 

da Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 22 de janeiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-41.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR MONTEIRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Defiro o pedido da parte requerente para que se designe nova 

audiência de conciliação e, para tanto, determino que se proceda com 

nova citação/intimação do requerido: TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO 

S/A). Assim, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência a ser designada 

pela secretaria, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá 

lhe acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras 

as alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 

da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes compareçam 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 22 de janeiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90609 Nr: 920-92.2016.811.0078
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZORTEA ANTUNES - 

OAB:17001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 659 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a partilha do valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), relativa ao bem 

deixado pelo falecido FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE DE BRITO, em 

favor da inventariante, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos 

de terceiros. Em consequência, tendo a homologação efeito de sentença 

entre as partes, julgo extinto processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado da sentença de homologação da partilha, lavre-se o respectivo 

formal de partilha e expeçam-se alvarás em favor da herdeira, 

ressalvados direitos de terceiros.Deixo de intimar a Fazenda Pública eis 

que o valor encontra-se dentro do permitido para isenção do ITCMD.Sem 

custas, ante a assistência judiciária gratuita já deferida nos 

autos.Publique-se.Intime-seCumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Conrado Machado SimãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 95853 Nr: 3027-12.2016.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA RIBAS TREVIZOLI SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISMAR JOSE SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY CARLA SOUTO - 

OAB:22122/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de ref. 04, no tocante a citação do 

Ministério Público em razão da existência de herdeiros menores.

Intime-se a inventariante pra se manifestara quanto ao pedido de 

habilitação de credito entabulado na ref. 15, bem como quanto a 

impugnação de ref. 18, no prazo improrrogável de 15(quinze) dias.

INDEFIRO por ora o pedido de Alvará de ref. 12 , deixando para apreciá-lo 

no momento da finalização do Inventário.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 86556 Nr: 2669-81.2015.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉSSICA DE ALECRIM 

LARANJEIRA - OAB:44274

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC/2015, para:a)FIXAR a guarda unilateral definitiva de ELYS 

VITÓRIA SILVA LIMA e KAIO EDUARDO SILVA DE LIMA em favor da 

genitora, ora Requerente, MARIA CLEIDE SILVA DE 

LIMA;b)REGULAMENTAR o direito de visitas do genitor aos filhos de forma 

livre, observando sempre o melhor interesse da criança, de modo que as 

visitas não causem prejuízos ao saudável desenvolvimento da 

infante;c)CONDENAR o requerido ao pagamento definitivo no valor 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, a época 

de cada pagamento, e 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias com saúde e educação, a título de pensão alimentícia, cujo 

pagamento deverá ser efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês, 

iniciando-se a partir da publicação desta sentença, na conta já informada 

nos autos de titularidade da genitora.d)CONDENAR o requerido ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85 § 2º do CPC/2015, contudo, DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita feito na contestação, razão pela qual a 

condenação às custas e despesas processuais ficará sob condição 

suspensiva de exigibilidade, consoante preconizado no artigo 98 § 3º do 

CPC/2015 .e)EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva em favor da genitora 

MARIA CLEIDE SILVA DE LIMA.Transitado em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos.Intimem-seIntime-se a DEFENSORIA 

PÚBLICA e as partes em endereço constante nos autos.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90000 Nr: 734-69.2016.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ELOI KOCHCHANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18.322

 Vistos etc.

Procedo nesta data a retirada da restrição do Sistema RENAJUD, 

conforme comprovante anexo a esta decisão.

Por outro lado, INTIME-SE a parte autora para quer promova no prazo de 

05(cinco) dias a devolução do veículo a parte autora, caso realmente 

tenha sido apreendido.

Por fim, INTIME-se o Oficial de Justiça para que informe a este Juízo no 

prazo de 24(vinte e quatro horas) acerca do cumprimento ou não do 

mandado, eis que consta certidão da Gestora acerca do recolhimento do 

mandado.

Cumpra-se expedindo o necessário e com a máxima urgência.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102680 Nr: 2958-43.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNIE PETERSON MAGALHÃES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI 

CASAGRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes em referência 36 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na referência 

36 em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 
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imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010112-44.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARA NICELY DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO)

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANE AGUIAR FROES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para 

manifestar-se nos autos, acerca da r. decisão prolatada nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-23.2014.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. ZANIN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca do r. 

despacho proferido nos autos (ID9325194), no prazo legal de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-03.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL DE ARAUJO MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da r. 

Sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010179-72.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA LINDAMIR FRANCO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT0020797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO MACIEL SOARES SCHVANZ (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do r. 

despacho abaixo transcrito:"(...) Portanto, para a providência do pedido 

ora formulado, determino a intimação do exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se, indicando veículos que possam ser restringidos 

via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as 

pesquisas necessárias junto ao DETRAN. Com a vinda das informações, 

venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-47.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO SANTOS NERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATO JUNIOR & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Audiência de Conciliação designada para 05/03/2018 15:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-82.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BATEZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Audiência de Conciliação redesignada para 12/03/2018 13:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000053-48.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARCIO BARBIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Numero do Processo: 

1000053-48.2017.8.11.0078 REQUERENTE: JEFERSON MARCIO BARBIERO 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo. Trata-se de 

ação ajuizada por Jeferson Marcio Barbiero em face de Lojas Renner S/A. 

A parte autora afirma que ao buscar financiamento junto à Caixa 

Econômica Federal foi surpreendido com a notícia de que seus dados 

encontravam-se no cadastro de inadimplentes. Em contestação, a parte 

requerida afirmou que o cartão da loja foi adquirido mediante apresentação 

de documentos pessoais, sendo certo que seu uso é de responsabilidade 

do titular. Havendo regularidade na contratação, sustenta ser descabida a 

pleiteada indenização. Em que pese a parte requerida afirmar ser caso de 

improcedência da ação, não trouxe qualquer documento que afaste as 

alegações formuladas pela parte autora em sua inicial. Isso porque apesar 

de alegar existir um contrato ativo entre as partes não o trouxe aos autos, 

bem como não trouxe qualquer documento de identificação utilizado para 

confecção do cartão ou ainda as faturas que geraram a inscrição. No 

caso, se incumbiu a parte autora de demonstrar os requisitos necessários 

a comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito descrito na inicial é 

medida que se impõe. Por fim, em se tratando de negativação indevida, é 

certo que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo 
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a efetiva comprovação da materialização do dano. Comprovado que a 

inclusão dos dados da parte autora junto aos órgãos de cadastro de 

inadimplentes foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Para arbitramento da 

indenização por danos morais, o julgador deve considerar seu duplo 

caráter: compensatório para a vítima e sancionatório/preventivo para o 

ofensor. Deve representar uma compensação pelo sofrimento ocasionado 

à vítima e, ao mesmo tempo, desestímulo para comportamentos futuros da 

mesma natureza por parte do ofensor. Além disso, para fixação da 

indenização, o julgador deve considerar as circunstâncias do caso 

concreto, tais quais a gravidade do dano, a situação do ofensor, a 

condição do lesado e, em especial, a repercussão do dano moral. Assim, 

fixo a indenização por danos morais devida pelo réu à parte autora em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

confirmo a liminar e julgo procedente a pretensão contida na inicial para o 

fim de DECLARAR a inexistência de débito descrito na inicial e CONDENAR 

a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

com juros de mora de 1% a.m. contados da citação, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Após transitada em julgado 

a sentença, AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Sapezal/MT, 22 de janeiro de 2018. Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010294-35.2012.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VESTIDO TROCADO MODAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIAMARA CONCI OAB - MT0010888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILAMAR VALDOMERI COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Numero do Processo: 

8010294-35.2012.8.11.0078 EXEQUENTE: VESTIDO TROCADO MODAS 

LTDA - ME EXECUTADO: DILAMAR VALDOMERI COELHO Vistos etc., 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No presente caso, observa-se que no ID. 6797359 as 

partes realizaram acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem 

a finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos 

nos seguintes termos. Assim, outro caminho não há senão a homologação 

do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. P.I.C Sapezal/MT,22 de janeiro de 2018. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-90.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE BALZ TRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR DE PAULA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo. 

Trata-se de ação de indenização ajuizada por ELIZIANE BALZ TRES em 

face de IGOR DE PAULA SANTOS. A parte autora afirma que trafegava 

pela avenida Rotary Internacional quando foi abalroada pela motocicleta 

conduzida pelo requerido. A requerente pleiteia a condenação do 

requerido ao pagamento de R$ 8.008,00 pelos danos causados ao seu 

veículo. Em contestação, a parte requerida alegou que a autora invadiu a 

preferencial, o que ocasionou o acidente. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Consta 

dos autos que a parte autora trafegava pela via preferencial e foi 

abalroada pelo veículo conduzido pela parte requerida, razão pela qual 

teria sofrido danos em seu veículo, o que ocasionou o pedido de 

indenização pela via judicial. Em que pese tal alegação, a parte autora não 

trouxe aos autos qualquer documento que demonstre te sofridos danos 

em seu veículo. Não há orçamentos ou mesmo recibos e notas fiscais do 

conserto do veículo. Diante disso, a parte autora não logrou comprovar o 

dano decorrente do acidente narrado, razão pela qual não há que se falar 

em análise de responsabilidades no acidente, uma vez que mesmo que 

fosse reconhecida a culpa da parte requerida não haveria comprovação 

de danos quye ensejem a indenização pretendida. Assim, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Após transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Sapezal/MT, 22 de janeiro de 2018. 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21122 Nr: 485-75.2013.811.0094

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cezar de Paula, Elenice Donizete Ribeiro de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Antonio Bilibio, Valdirene Pezzarico 

Bilibio, Cartório do 1º Ofício de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestar acerca dos documentos de fls. 

106/112, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22214 Nr: 303-55.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperverde - Cooperativa Agropecuária e Industrial 

Vale do Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Antonio Bilibio, Valdirene Pezzarico 

Bilibio, Leonardo Bilibio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Andrea do Amaral de 

Paula - OAB:MT/11.543-B, Rafael Barion de Paula - OAB:MT/11.063-B, 

Rodrigo de Freitas Sartori - OAB:MT/15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestar acerca dos documentos de fls. 

153/159, no prazo legal.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10644 Nr: 268-37.2010.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Hoffman da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humbert Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:MT/9.110, Tobias Piva - OAB:MT/20730/O

 Vistos, etc.

Considerando que foi pleiteada a produção de prova em audiência, 

DECIDO:

I – DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

Fevereiro de 2018, às 17:30 horas;

II – Sendo assim, INTIMEM-SE as partes para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica 

instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

III - Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será aplicado 

o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. Alternativamente, a parte 

pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Por fim, a testemunha 

somente será feita via judicial quando for frustrada a intimação via aviso 

de recebimento, ou sua necessidade for devidamente demonstrada pela 

parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas de servidor público 

ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir, ou, a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas 

elencadas no rol do Art. 454 do CPC.

 IV – EXPEÇA-SE Carta Precatória com a finalidade de inquirição das 

testemunhas que eventualmente não residam nesta Comarca;

V – Sem prejuízo das providências alhures, determino a habilitação nos 

autos do D. Causídico do requerido, conforme procuração de fls. 

121/verso.

VI – Oportunamente tornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11211 Nr: 833-98.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva, Rodrigues e Lovato Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, decline 

nos autos o endereço atualizado da parte requerida Rodrigues e Lovato 

LTDA, eis que, restou infrutífera a tentativa de citação realizada nos 

autos, consoante consta às fls. 426.

Entrementes, proceda-se com a busca via BACENJUD e, caso houver 

respostas, expeça-se carta de citação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11343 Nr: 29-48.2006.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Irineu Marques de Andrade, Terezinha de 

Jesus Perri de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucia Rosseto Theodoro - 

OAB:MT/8.606-A, Marcelo Antonio Theodoro - OAB:PR/17.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Batista de Aguiar - 

OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari - OAB:3047/MT, Sandra 

Satomi Okuno de Aguiar - OAB:3499/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de fls. 587 e, verificando que a sentença 

proferida nestes autos transitou em julgado, DECIDO:

I – INTIME-SE o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015);

II – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente atualizando o débito exequendo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30089 Nr: 13-98.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Maria Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, DEFIRO PARCIALMENTE a Tutela de Urgência pleiteada pela 

parte Requerente, determinando a realização imediata de prova pericial, 

para constatar a incapacidade laborativa do autor e o grau, nomeio como 

Perito Judicial o Ilustre, Dr. Antonio Maro Peña, Médico Clínico Geral, 

podendo ser localizado no Hospital Municipal de Tabaporã. (...) 

Comunicada a data, intimem-se as partes para que possam acompanhar a 

realização da perícia. Intime-se a parte autora, pessoalmente da data, 

horário e local da perícia, para comparecimento, Com a juntada dos laudos, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. 

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal. Com a chegada da 

contestação, intime-se a parte requerente para apresentar impugnação. 

Após, voltem-se os autos novamente conclusos, para outras 

deliberações. Expeçam-se o necessário. Às providências. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11210 Nr: 832-16.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva, Rodrigues e Lovato Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresente impugnação à contestação de fls. 267/279, bem 

como, para que, no mesmo prazo, decline nos autos o endereço 

atualizado da parte requerida Rodrigues e Lovato LTDA, eis que, restou 

infrutífera, consoante consta às fls. 265/verso.

Entrementes, proceda-se com a busca via BACENJUD e, caso houver 
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respostas, expeça-se carta de citação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Vistos.

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 280, na qual se 

constata que as testemunhas arroladas pela defesa, Donizete Moura 

Rodrigues, Valdir José Macedo e Rosa Maria de Souza, não foram 

localizadas nos endereços indicados nos autos pelo acusado, sendo que 

embora tenha diligenciado em busca de seus endereços, tal tentativa foi 

frustrada, eis que não encontrou qualquer informação acerca de suas 

localizações.

Considerando ainda, que a qualificação das testemunhas foi feita de forma 

incompleta (art. 366 A, CPP), o que impossibilita a localização de eventuais 

endereços atualizados, via BACEJUD e demais sistemas disponíveis ao 

Poder Judiciário.

Determino a intimação do acusado, na pessoa de seu advogado, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informe se insiste ou desiste de suas oitivas, 

sob pena de preclusão.

Caso insista em suas oitivas deverá apresentar em igual prazo seus 

endereços atualizados, bem como, suas qualificações, como CPF, filiação 

e data de nascimento, possibilitando com isso a eventual busca de seus 

endereços pelos sistemas disponíveis pelo TJMT.

Destarte, neste mesmo sentido intime-se a defesa para que indique a 

imprescindibilidade da oitiva das referidas testemunhas, no prazo acima 

assinalado.

 Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28387 Nr: 1163-51.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonata Barros Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Por tais considerações, DETERMINO a Regressão do Regime, conduzindo 

o recuperando JHONATA BARROS LIMA do regime aberto para o 

semiaberto, o que o faço pelas razões acima expostas, cancelando o 

regime favorecido, na forma do artigo 118 da LEP. Estabeleço como data 

base para fins de interrupção e progressão a data do cometimento da falta 

grave, ou seja, 16/04/2017. Sem prejuízo das providências alhures, 

SUSPENDO o CUMPRIMENTO da pena descrita no presente executivo, 

devendo ser oficiado ao Juízo da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos 

dos processos em que o reeducando se encontra segregado, para que, 

em caso de eventual soltura do reeducando, seja comunicado a este 

Juízo, com fito de designar audiência admonitória para estabelecer as 

condições do cumprimento da pena.Ante o regime por ora fixado e, não 

sendo o caso de manutenção da ordem de prisão expedida nestes autos, 

REVOGO a PRISÃO de Jhonata Barros Lima, decretada nestes autos e, 

determino a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo 

estiver presto.Fixo à título de honorários advocatícios ao advogado dativo, 

o valor de 4 URH, conforme tabela da OAB/MT. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29451 Nr: 1753-28.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Destarte, tenho que necessária a produção de prova em caráter 

emergencial, notadamente no que pertine à realização de estudo social 

para avaliação da condição de miséria vivenciada pelo demandante. Por 

todo exposto, determino a imediata realização de estudo social pela equipe 

interdisciplinar deste Juízo. Assim, tão logo aportem nos autos referido 

laudo, venham os autos conclusos para nova apreciação do pedido 

antecipatório.Após, cumpridas as determinações acima, cite-se e intime-se 

a Autarquia Previdenciária com o envio dos autos à sua procuradoria, 

para apresentar contestação no prazo legal.Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita.Intime-se o autor por seu advogado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29950 Nr: 7284-32.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS, MAdS, KGAdS, RPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor(a) Público(a) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, defiro parcialmente, a antecipação da tutela, fixando a título 

de pensão alimentícia o valor de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, 

eis que se trata de 03 (três) crianças. Designe-se audiência para tentativa 

de conciliação de acordo com a pauta de audiência da 

conciliadora/mediadora desta comarca. Cite-se a requerida, através de 

sua representante legal, e intime-se a parte autora pessoalmente, a fim de 

que compareçam na audiência designada, acompanhados dos seus 

advogados e testemunhas, oportunidade em que a ré poderá contestar e 

apresentar provas, importando a ausência do requerente, em extinção e 

arquivamento do processo e do réu, em revelia.Sem prejuízo do 

cumprimento das determinações acima, determino que seja oficiado à 

Agência do INSS, para que informe a este juízo, se o requerente se 

encontra recebendo benefício saúde e qual seu valor. Apensem-se estes 

autos ao processo n. 742-03.2013.811.0094- código 21372, no intuito de 

evitar decisões conflitantes. Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Intime-se o 

requerente. Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29999 Nr: 2056-42.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, com fulcro no artigo 300 do CPC/15, DEFIRO a tutela 

específica na forma pleiteada na exordial, DETERMINANDO ao banco 

requerido que se abstenha de efetuar descontos no valor de R$ 105,55 

(cento e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e no valor de R$ 19,20 

(dezenove reais e vinte centavos), sob o pretexto de pagamento de 

parcelas de empréstimos consignados no benefício do autor junto ao INSS, 

até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da inexistência do 

referido contrato, a contar da intimação desta decisão. FIXO MULTA 

DIÁRIA de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento da presente 

decisão. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

requerente e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Sem 

prejuízo do exposto, cite-se o requerido da presente demanda, bem como 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação, nos 

termos do art. 335, III, do CPC/15, sob pena de revelia. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 30003 Nr: 2060-79.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) “Ex positis”, com fulcro no artigo 300 do CPC/15, DEFIRO a tutela 

específica na forma pleiteada na exordial, DETERMINANDO ao banco 

requerido que se abstenha de efetuar descontos referentes aos 03 (três) 

empréstimos realizado no benefício previdenciário da autora, até que seja 

resolvida a discussão judicial a respeito da inexistência do referido 

contrato, a contar da intimação desta decisão. FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 

100,00 (cem reais) em caso de descumprimento da presente decisão. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

com fundamento no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Sem prejuízo do exposto, 

cite-se o requerido da presente demanda, bem como para que no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente contestação, nos termos do art. 335, III, do 

CPC/15, sob pena de revelia. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30111 Nr: 33-89.2018.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner dos Santos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores da 

espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial expedindo-se o competente mandado, devendo o bem ser 

depositado em mãos do representante do autor, que será responsável 

pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado, especificando o estado do veículo, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague a dívida pendente descrita na inicial, mais custas, 

despesas e honorários advocatícios. Consoante estabelece o art. 101, § 

9º da Lei 13.043/2014, procedo a restrição e anotação da busca e 

apreensão, do veículo descrito na inicial, via RENAJUD nos termos do art. 

101, § 9º da Lei 13.043/2014.Após, concretizada a apreensão voltem-se 

os autos novamente conclusos para a retirada do gravame. Não sendo 

localizado o veículo nesta Comarca, a parte interessada poderá requerer 

diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado, com vistas à sua 

apreensão, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição 

inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo, nos termos do art. 3º, parágrafo 12 do 

Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei n. 13.043/14.(...). Após o 

cumprimento da medida, CITE-SE a requerida para apresentar (...).Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7350 Nr: 279-08.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. Lui & Manfredi Comércio de Insumos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oclides Domingo Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Ribeiro Andrade - 

OAB:9.706/MT, Edy Wilson Piccini - OAB:MT/4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Devidamente intimada, a parte executada, deixou de quitar o débito 

exequendo.

Assim sendo, defiro a PENHORA ONLINE, face à parte executada. Em 

sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se o exequente para se manifestar no feito, requerendo o for de 

direito e interesse, no prazo legal, sendo que seu silencio importará em 

extinção do feito nos moldes do artigo 485, III, do NCPC.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11978 Nr: 713-21.2011.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cesar de Freitas, Jeova Amaral dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Ex positis”, forte em tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia para o fim de: a) 

CONDENAR os denunciados CARLOS CESAR DE FREITAS e JEOVA 

AMARAL DOS SANTOS, já devidamente qualificados nos autos, como 

incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. b) ABSOLVER os 

denunciados CARLOS CESAR DE FREITAS e JEOVA AMARAL DOS 

SANTOS, já devidamente qualificados nos autos, como incurso nas 

sanções do art. 35, caput, da Lei 11.343/06. (...)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 24803 Nr: 146-14.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria de Forros Ferro Ltda - ME, Valdeir 

Gomes Rodrigues, Angelo Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDÚSTRIA DE FORROS FERRO LTDA - 

ME, CNPJ: 04548195000160, atualmente em local incerto e não sabido 

VALDEIR GOMES RODRIGUES, Cpf: 52200388187, Rg: 3.374.334.535-8, 

Filiação: Angelo Rodrigues de Oliveira e Divina Gomes de Oliveira, data de 

nascimento: 11/04/1968, brasileiro(a), natural de Paraúna-GO, solteiro(a), 

lavrador e atualmente em local incerto e não sabido ANGELO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA, Cpf: 21094640115, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de INDÚSTRIA DE FORROS 

FERRO LTDA - ME, VALDEIR GOMES RODRIGUESE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de Dívida Ativa - CDA 

n. 20153966., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3966/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/02/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 400.238,60

 Edital de Citação
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 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 26798 Nr: 279-22.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. K. Indústria e Comércio de Madeiras LTDA - 

EPP, Jose Roque Vieira, Francisco Battisti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. K. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP, CNPJ: 07299887000100, Inscrição Estadual: 

133002110, atualmente em local incerto e não sabido JOSE ROQUE 

VIEIRA, Cpf: 31770037004, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido FRANCISCO BATTISTI, Cpf: 39829553000, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de L. K. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE MADEIRAS LTDA - EPP, JOSE ROQUE VIEIRAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de Dívida Ativa - CDA 

n. 20163271, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

13271/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/01/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 23.725,47

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30091 Nr: 15-68.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Lucia Celestina Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Aposentadoria Por Idade – Com Pedido de Tutela de 

Urgência, ajuizada por Carmem Lucia Celestina Barbosa da Silva, em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambas devidamente 

qualificadas nos autos.

Na inicial e documentos anexos a parte autora afirma, em síntese, que 

preenche os requisitos necessários ao benefício, acostando aos autos 

documentos pessoais, comprovante do requerimento administrativo, 

dentre outros documentos (fls. 27/36), a fim de comprovar sua qualidade 

de segurado especial.

 Ao final, faz uma série de considerações sobre o instituto do benefício 

pleiteado, requerendo a concessão da tutela antecipada para imediata 

implantação da aposentadoria.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO, a presente, exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

das alegações da parte requerente.

 É certo que a prova documental deve ser corroborada com a prova 

testemunhal, desse modo, INDEFIRO a Tutela de Urgência pleiteada pela 

parte Requerente.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Com a chegada da contestação, intime-se a parte requerente para 

apresentar impugnação.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53731 Nr: 1464-87.2016.811.0108

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP-M, SKBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1464-87.2016.811.0009 (Código nº: 53731)

REQUERENTE: Ministério Público Estadual

 REQUERIDO: Carlos Maicon Castilho

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR

VISTOS.

Considerando que na Ação Civil Pública de cód. 56258, ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em favor da adolescente Stefanny, está sendo 

promovida a tentativa de reaproximação da infante com seu genitor, 

tornando evidente a conexão entre os feitos, acolho o requerimento 

ministerial de fls. 361, determinando o apensamento dos procedimentos 

para tramitação e julgamento em conjunto.

Considerando que em ambos os autos já foram apresentados os estudos 

psicossociais requeridos, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação sobre os laudos apresentados, bem como quanto a 

possibilidade de desinternação da infante e retorno ao convívio familiar 

com seu genitor.

Às providências.

Tapurah/MT, 19 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56827 Nr: 530-95.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 

17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 530-95.2017.811.0108 (Código 56827)

Requerente: Alexandre Galletti Garne

Requerida: Weslaine Andreia Zuffo

 AÇÃO DE GUARDA

VISTOS.

Considerando que a requerida foi regularmente citada (f.56), certifique-se 

quanto o transcurso do prazo para a apresentação de contestação.

Sem prejuízo, em atenção à manifestação ministerial (f.64v), determino o 

desentranhamento dos autos dos documentos de f. 42-45, eis que 

impertinentes à análise da demanda.

Quanto as alegação do requerente sobre eventual alienação parental, 

determino a realização de estudo psicossocial na residência da requerida, 

a fim de que seja certificada as condições em que o menor se encontra, já 

que o último estudo relatório foi apresentado em maio de 2017.

Em seguida, conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência de instrução.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 17 de janeiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 50255 Nr: 1705-95.2015.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BUENO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte embargada, por 

seu procurador para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto aos 

calculos judiciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 51943 Nr: 512-11.2016.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte Embargada, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao cálculo 

judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 58202 Nr: 1273-08.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANI DOS SANTOS SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61431 Nr: 97-57.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYSER E SERAGUCI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO HASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:OAB/MS 11387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Ressalto 

que o valor da diligência rural é de R$ 2,18 o km rodado da sede desta 

Comarca até o local para cumprimento, calculando-se ida e volta, 

acrescendo-se após, o valor de R$ 54,30 se distar mais de 30 km ida e 

volta, entretanto se distar menos de 30km (ida e volta), acrescer o valor 

R$ 1,90 ao km.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22644 Nr: 500-41.2009.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA NEVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 500-41.2009.811.0108 (Código nº: 22644)

CREDOR: Sonia Maria Neves da Cruz

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, determino a citação da parte devedora 

para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, oponha embargos ao 

pedido de cumprimento de sentença de fls. 122/127, conforme dispõe o 

art. 1º-B acrescentado à Lei nº 9.494/1997 pela Medida Provisória nº 

2.180-35/2001, oportunidade que poderá manifestar-se acerca do 

disposto no art. 100, § 9º, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem oferecimento da aludida peça defensiva, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º 

Região, nos termos do disposto no artigo 910 do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 2 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23642 Nr: 1487-77.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIR MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389, EVERTON COVRE - OAB:MT 15.255, FERNANDA 

DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTO o 

processo executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.Transitada em julgado esta decisão, recolhidas 

eventuais custas remanescentes, arquivem-se estes autos com as 

cautelas devidas.Registre-se.Publique-se.Intime-se. Tapurah/MT, 19 de 

dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26432 Nr: 1036-81.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Amélio Perin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, Flávio Neves Costa - OAB:OAB/SP 153.447, Marcia Maria 

da Silva - OAB:OAB/MT 8922-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se acerca da devolução 

do AR pelo motivo "mudou-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51492 Nr: 300-87.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelso Balistieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 13461-A, EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O, KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:OAB/MT 19.982, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O

 CERTIFICO que em atenção ao teor da petição da parte executado, 

diligenciei por diversas vezes junto ao escritorio de advocacia do 

procurador da parte exequente, em horarios diferentes, durante o 

expediente forense, entretanto não consegui contato com o douto 

procurador Dr. Edson, bem como efetuei ligações no numero do celular do 

procurador sem sucesso nos contatos. Razão pela qual impulsiono os 

autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56248 Nr: 214-82.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 214-82.2017.811.0108 (Código 56248)

Requerente: Robson Lemes de Souza

 Requerida: Maria Elizengela Santos da Silva

AÇÃO DE GUARDA

VISTOS.

Cuida-se de ação de regulamentação de guarda, com medida cautelar de 

busca e apreensão de menor, promovida por Robson Lemes de Souza em 

face de Maria Elizengela Santos da Silva.

 Informa o requerente, em apertada síntese, que após a separação de fato 

do casal, a infante permaneceu sob a sua guarda e responsabilidade, 

contudo, em 04/01/2017, a requerida levou consigo a menor para a 

Comarca de Nortelândia/MT, sendo que de lá não mais retornou para 

entregar a criança ao genitor.

Em sua contestação a requerida informa que não abandonou a filha 

menor, sendo apenas impedida pelo requerente de levá-la consigo, haja 

vista as ameaças sofridas. Destacou, ainda, que era impedida de visitar a 

filha.

Analisando os autos, verifica-se que foi promovido relatório de estudo 

psicossocial, em que pode ser constatado que a menor encontra-se sob 

plenos e bons cuidados da genitora, razão pela qual o Ministério Público 

opinou pela improcedência da ação.

 Assim, considerando que nos autos em apenso (44996) a requerida 

manifestou o desejo na realização da audiência de conciliação, e, visando 

obter melhor elucidação dos fatos, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para a data de 20 de fevereiro de 2018, às 

14horas, devendo as partes, caso possuam interesse, providenciarem a 

cientificação das testemunhas sobre o ato, independentemente de 

intimação ou comprovar que as notificou, no prazo de 3 dias antes da 

audiência, nos termos do art. 455 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 17 de janeiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 60295 Nr: 2547-07.2017.811.0108

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agildo Tadeu Gil Prates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Micheli da Rosa - OAB:23159/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias efetuar a retirada dos autos, sob 

pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60902 Nr: 2920-38.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Cardoso Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA FIGUEIRO, Domingo Figueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:16586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dito isso, não havendo prova cabal do esbulho possessório, postergo a 

análise do pedido de concessão da medida liminar para após a realização 

da audiência de justificação prévia a que alude o art. 562 do NCPC, a qual 

designo para o dia 31/01/2018, às 13h30, devendo a parte autora trazer 

suas testemunhas, independentemente de intimação ou comprovar que as 

notificou, no prazo de 3 dias antes da audiência, uma vez que a regra do 

art. 545 do NCPC também se aplica aos procedimentos possessórios, por 

se tratar de norma geral.Intimem-se os requeridos da audiência, bem como 

de que dela passará a contar o prazo para apresentação de 

defesa.Independente do ato designado, promova a autora, no prazo de 15 

dias, a correção do valor dado à causa, porque como se sabe, a 

mensuração do montante não se faz pelo valor do contrato e sim do bem 

da vida que se pretende tutelar, ao tempo do ajuizamento da ação, 

devendo comprovar e corrigir a pretensão, valorando-a pelo preço da 

coisa litigiosa e não da aquisição dela, há mais de um lustro de anos.Da 

mesma forma e no mesmo prazo, promova ao recolhimento das custas 

iniciais, pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do NCPC), na 

medida em que a prova trazida à inicial longe está de demonstrar alguém 

desprovido de patrimônio ou de condições para custear as despesas 

processuais, devendo, mais uma vez, ser salientado que o benefício da 

gratuidade judiciária não é uma regra, não é o padrão, a norma basilar do 

sistema processual, se destinando, única e exclusivamente, a quem, de 

fato, seja pobre e não possua condição de pagar as custas para litigar 

sem prejuízo de sua subsistência e não por capricho ou porque entenda a 

parte que existam despesas ou compromissos que para ela sejam mais 

importantes do que contraprestar ao órgão judiciário os custos do serviço 

essencial que lhe é prestado.Assim, rejeito a concessão da gratuidade 

requestada.Publique-se a decisão no DJe.Tapurah (MT), 18 de janeiro de 

2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60988 Nr: 2964-57.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSO, PBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSO, JMBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 2964-57.2017.811.0108 (Código: 60988)

Requerentes: Eranilza da Silva Oliveira e Outro

Requeridos: Flávia da Silva Oliveira e Outro

V I S T O S,

Trata-se de ação de Guarda, regulação de direito de visitas e alimentos, 

inclusive de natureza provisional, formulada pelos avós maternos das 

crianças José Carlos e Yuri da Silva Lisboa, porque, segundo afirmam, os 

infantes, que ao momento do ajuizamento da ação possuíam 5 e 3 anos, 

respectivamente, sempre estiveram, de fato, sob a companhia e os 

cuidados dos avós maternos, sendo esporádica a convivência com os 

dois genitores.

Assinalam que a mãe das crianças (Flávia) não obstante à distância, 

promove ao menos o custeio da subsistência dos menores, porém o pai 

teria se demitido por completo de qualquer convivência mais próxima, não 

contribuindo no sustento e se afastando da própria relação com os 

menores, a ponto de uma única vez ter manifestado interesse de tê-los 

consigo durante um determinado período de férias, mas sob a condição de 

que os avós providenciassem o custeio do deslocamento das crianças, 

até o Estado do Maranhão, onde atualmente reside.

Verberam ser os responsáveis pelos cuidados diários, pela educação, 

pelo acompanhamento escolar, razão porque pretendem seja regularizada 

juridicamente a situação fática que perdura desde o nascimento dos 

infantes.

Requerem, ainda, a fixação de alimentos, provisórios e depois 

definitivamente, a serem custeados em equivalência pelos dois genitores.

Dito isso, havendo pedido de deferimento de medida urgencial, estreita-se 

a análise cognitiva à verificação dos pressupostos legais para o 

deferimento do pleito, isto é, plausibilidade do direito sustentado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 1047 de 1095



emergencialidade na sua concessão.

Antes, porém, detectando se tratar de ação versando sobre interesse de 

menor, determino o processamento da lide em segredo de justiça (art. 189, 

II, do CPC) e com isenção de custas.

 Ademais, da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Posta a questão, debruçando os olhos sobre o pedido de tutela de 

urgência, há que se destacar que apesar da forte mudança de conceitos 

e de olhares sobre a estrutura da chamada ‘nova família’ no direito 

brasileiro, a ideia de manutenção do núcleo familiar originário permanece, 

havendo, por exceção e como fase preparatória à perda do poder familiar 

e adoção/tutela, a possibilidade de fixação de guarda provisória à família 

extensa ou a terceiros.

Entretanto, é necessário reconhecer que, pelas parcas provas dos autos, 

e principalmente pela distância dos genitores biológicos, pode-se antever 

que, de fato, o convívio diário, a custódia física das crianças, suas 

orientações e formações, estão sendo, aparentemente, executadas 

unicamente pelos avós maternos, e a ideia central do chamado Estatuto da 

família tem como pressuposto basilar a afetividade, a ponto de no art. 

1.584, §5º do CC/02, assegurar que a guarda do infante deverá se 

conceder a quem mais se mostrar apto para tal mister, quando não for 

viável ao pai ou a mãe, dando preferência ao grau de parentesco, 

afetividade ou afinidade.

Assim sendo, inclusive como medida de resguardar os interesses básicos 

das crianças de acesso à educação, saúde, etc., DEFIRO, em sede 

provisória, a guarda dos menores José Carlos e Yuri da Silva Lisboa, aos 

avós maternos (Plínio e Eranilza Oliveira), ex vi do que preconiza a 

jurisprudência moderna da Corte Cidadã:

“O avô materno, com o intuito de regularizar uma situação de fato, busca a 

guarda de seu neto, criança com quem convive há vários anos, desde o 

falecimento do pai do menor. Anote-se que a mãe também convive com 

eles e concorda com o pleito. Diante disso, aplica-se o entendimento de 

que, de forma excepcional (art. 33, § 1º, primeira parte, e § 2º desse 

mesmo artigo do ECA), é possível deferir guarda de infante aos avós que 

o mantém e lhe proporcionam as melhores condições relativas à 

assistência material e afetiva, notadamente diante da existência de fortes 

laços de afeto e carinho entre eles e a criança, tal como comprovado, na 

espécie, por laudo elaborado pelo serviço social do TJ. Não se 

desconhece a censura dada por este Superior Tribunal à chamada guarda 

“previdenciária”, que tem a exclusiva finalidade de proporcionar efeitos 

previdenciários. Contudo, esse, definitivamente, não é o caso dos autos, 

mostrando-se a questão previdenciária apenas como uma das implicações 

da guarda (art. 33, § 3º, do ECA). Por último, ressalte-se que a guarda 

concedida não é definitiva e não tem o efeito de imiscuir-se no poder 

familiar, sendo, portanto, plenamente reversível. Precedentes citados: 

REsp 97.069-MG, DJ 1º/9/1997; REsp 82.474-RJ, DJ 29/9/1997; REsp 

993.458-MA, DJe 23/10/2008, e REsp 945.283-RN, DJe 28/9/2009” (STJ, 

REsp 1.186.086-RO, Rel. Min. Massami Uyeda).

Fixada a guarda, mas não destituídos os laços familiares paternos, 

inclusive os de índole obrigacional, útil destacar que o art. 1.694 do Código 

Civil positivou, expressamente, o princípio da proporcionalidade nas 

obrigações alimentares, consagrando a regra do binômio necessidade do 

alimentado/possibilidade do alimentante como norte ao magistrado na 

fixação das prestações alimentares, razão porque, mesmo que distantes, 

não podem os genitores se demitir do dever de cuidado, de assistência e 

de subsistência de seus filhos.

Desse modo, atento à característica de sumariedade da cognição, à 

míngua de maiores provas e informações sobre a vida social e profissional 

dos pais das crianças, arbitro alimentos provisórios no valor de R$ 300,00 

para cada um deles, somando, então, R$ 600,00 de prestação alimentícia, 

valor que deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de cada mês, na 

conta poupança indicada no item “f” do pedido exordial.

Ante a manifestação expressa dos requerentes sobre o interesse na 

realização de audiência de autocomposição, designo audiência de 

conciliação para a data de 27 de novembro de 2017, às 12h30min, a ser 

realizada pelo (a) conciliador (a) deste juízo.

 Proceda-se a citação das partes requeridas para comparecimento na 

audiência de conciliação prévia (art. 334, § 5º do NCPC), salientando-se 

que o prazo para defesa passará a decorrer da aludida audiência, 

devendo se fazer representadas por advogados.

Faça constar no mandado às advertências legais.

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que os requerentes 

estão assistidos pela Defensoria Pública, fazendo presumir a 

hipossuficiência de meios para arcar com as despesas do processo sem 

se privar dos recursos indispensáveis à sua manutenção.

Determino a realização de estudo psicossocial, a ser realizado pela equipe 

multidisciplinar deste juízo, no prazo de 30 dias, na residência dos autores, 

bem como a expedição de carta precatória para as Comarcas de Vera/MT 

e Pedreiras/MA para que seja realizado estudo psicossocial pela equipe 

multidisciplinar nas residências dos pais, no mesmo prazo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 17 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12074 Nr: 148-59.2004.811.0108

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL AGRO INSUMOS LTDA - ME, JOEL JORGE 

DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA - 

OAB:MT/7.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Processo nº. 251/2005

Código nº. 12074

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Depósito proposta por Mercantil Agro Insumos Ltda e 

Joel Jorge de Jesus contra Coelho e Sette Armazéns Gerais.

Relata a parte autora, em apertada síntese, que depositou no armazém da 

empresa requerida, 2.600 sacas de arroz, equivalente a 78.000,00 

(setenta e oito mil reais), de forma que a empresa requerida, ora falida, se 

recusou a entregar o montante depositado em seu armazém, quando 

solicitado pela empresa requerente.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/14.

Citados por hora certa os representantes legais da empresa requerida à fl. 

20.

Contestação às fls. 21/30

Denunciação à lide às fls. 40/49.

Determinada a suspensão dos autos às fls. 87/88 em razão da decretação 

da falência da empresa requerida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os presentes autos, noto a ausência de 

constituição e desenvolvimento válido do processo.

Isso porque, em que pese a ação ter sido ajuizada antes da decretação de 

falência da empresa requerida, a ação não pode prosseguir, nem ser 

convertida em ação de restituição, uma vez que os bens aqui perseguidos 

não foram objetos de arrecadação pelo síndico.

Aliás, nenhum bem da massa falida fora encontrada pelo síndico desde a 

data da quebra.

Assim, não havendo pressupostos válidos para desenvolvimento válido do 

processo, a extinção é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, IV, e § 3º do Novo Código de Processo 

Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino arquivamento do 

presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor.

Custas remanescentes, se houver, pela parte autora.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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Tapurah/MT, 14 de agosto de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 17071 Nr: 262-27.2006.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU LUIZ DEZEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144.880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MUCCI LOUREIRO 

DE MELO - OAB:144.880/SP

 Processo n°: 262-27.2006.811.0108 (Código nº: 17071)

CREDOR: Banco CNH Capital S/A

DEVEDOR: Dirceu Luiz Dezem

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Considerando que o presente cumprimento de sentença tem como objeto 

apenas a excussão dos honorários sucumbenciais fixados em favor do 

procurador do Banco CNH Capital S/A, procedam-se as alterações 

necessárias para incluir o causídico subscritor da petição de fls. 189, no 

polo ativo da demanda.

Diante do resultado infrutífero da tentativa de penhora por meio do sistema 

BACEN, intime-se o credor para se manifestar sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Providências necessárias.

Tapurah/MT, 17 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 18483 Nr: 1648-92.2006.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleofas Matuçulen Forlin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maucir Tusset

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Processo Nº: 1648-92.2006.811.0108 (Código: 18483)

Exequente: Celofas Matuçulen Forlin

Executado: Maucir Tusset

V I S T O S,

Compulsando os autos, verifica-se uma inusitada situação: celebrado 

acordo entre as partes, foi homologado, não foi honrado, deu-se a 

conversão da sentença homologatória em cumprimento de sentença, 

constritou-se bem para garantia da dívida, nomeou-se o credor fiel 

depositário da coisa, e dali para frente foi uma sucessão de discussões 

insossas e formalistas sobre o valor do caminhão penhorado, importando 

na rejeição do pedido de adjudicação do bem pelo credor e, 

posteriormente, o desaparecimento do bem, produto de furto ocorrido na 

cidade de Itanhangá/MT.

Como demonstrado no IP acostado aos autos, por cópia, o caminhão 

penhorado foi encontrado destruído, incinerado, sendo aproveitável 

somente a carcaça e o chassi.

Assim, estamos com um pedido de cumprimento de sentença, que se 

arrasta há tempos, com um bem penhorado que se destruiu, e a execução 

não se finda, tudo porque o devedor convenceu o juízo que a avaliação da 

coisa deveria ser alguns mil reais a mais do que o crédito exequendo.

A fim de avaliar se isso ainda é real, determino ao credor que proceda 

com a atualização de seu credito, nos moldes do que estabelece o art. 514 

do NCPC.

Diga-se desde já, que não há o que discutir sobre a deterioração da coisa, 

na medida em que o art. 642 do CC/02 estabelece que “Art. 642. O 

depositário não responde pelos casos de força maior; mas, para que lhe 

valha a escusa, terá de prová-lo”.

Cumpra-se com urgência.

Às providencias.

Tapurah (MT), 2 de janeiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20225 Nr: 1258-88.2007.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirineu Carlos Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Ante o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para intimar a 

parte exequente, por meio de seu procurador, para que no prazo de 15 

dias apresente planilha de cálculo atualizada para intimação do executado 

para pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20237 Nr: 1262-28.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROBERTO BALDISSERA, Leila 

Aparecida Ferreira Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Atendendo ao requestado pelo adjudicante, traslade-se cópia desta 

decisão a todas ações em apenso, além de se oficiar ao CRI da Comarca, 

noticiando a validação da adjudicação do imóvel descrito como Lote 2, 

Quadra 3, Avenida Brasil, com 1.250 m2, inscrito sob a matrícula 2.160, o 

que implica em desconstituição das penhoras incidentes sobre ele antes 

do ato expropriatório que, como se sabe, é modo de aquisição da 

propriedade que se transfere livre de quaisquer ônus, verbis:“PENHORA 

DE IMÓVEL - ARREMATAÇÃO - CANCELAMENTO DE PENHORA. Bem 

penhorado. Arrematação. Cancelamento da penhora. O bem arrematado 

se transfere para o arrematante livre deste ônus. Tendo a aquisição 

judicial de bem caráter originário, o imóvel se transfere ao arrematante 

livre dos ônus da penhora, tanto quanto extingue a hipoteca, que é direito 

real, quando intimado da praça o credor hipotecado. Se assim não fora, 

situação esdruxula ocorreria. Com a arrematação o imóvel passou à 

propriedade do arrematante. Se continuasse a incidir sobre ele a penhora, 

nova praça seria realizada e com a venda judicial, o bem seria do 

patrimônio, não da executada, mas do novo proprietário, primeiro 

arrematante. Portanto este é que garantiria, com seu patrimônio, execução 

sofrida pela executada. Agravo denegado” (TJRJ, Agravo de Instrumento 

n. 0023058-67.1999.8.19.0000, Relator: Des. Gustavo Kuhl Leite, Segunda 

Câmara Cível).Cumpra-se, integralmente, cientificando todos 

interessados.Tapurah (MT), 3 de janeiro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20347 Nr: 1372-27.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pioneira Insumos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROBERTO BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Todavia, há que se oportunizar ao terceiro o exercício do contraditório, 

assim como se deve facultar ao pretenso fraudador o direito de elidir essa 

presunção.Assim, determino seja o executado intimado a indicar bens 

imóveis passiveis de penhora, ou garantir a execução com bens móveis 

suficientes a tanto, no prazo de 10 dias, sob pena de se presumir que o 
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bem sob enfoque era o único livre e desembaraçado.Da mesma forma, 

nos termos do artigo 792, §4º, do CPC/2015, determino a intimação do 

terceiro adquirente, para querendo, apresente embargos de terceiro, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cabendo aos exequentes proceder a indicação 

de seu endereço e providenciar os meios de sua 

cientificação.Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah (MT), 2 de janeiro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20348 Nr: 1365-35.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Helena Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROBERTO BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Todavia, há que se oportunizar ao terceiro o exercício do contraditório, 

assim como se deve facultar ao pretenso fraudador o direito de elidir essa 

presunção.Assim, determino seja o executado intimado a indicar bens 

imóveis passiveis de penhora, ou garantir a execução com bens móveis 

suficientes a tanto, no prazo de 10 dias, sob pena de se presumir que o 

bem sob enfoque era o único livre e desembaraçado.Da mesma forma, 

nos termos do artigo 792, §4º, do CPC/2015, determino a intimação do 

terceiro adquirente, para querendo, apresente embargos de terceiro, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cabendo aos exequentes proceder a indicação 

de seu endereço e providenciar os meios de sua 

cientificação.Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah (MT), 2 de janeiro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22080 Nr: 1460-31.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE PAES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora na 

ação cominatória de obrigação de fazer (concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural) proposta em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social, fazendo-o nos termos do art. 269, I, CPC. Sem custas 

processuais em razão do deferimento dos benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Tapurah/MT, 2 de janeiro de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 25413 Nr: 17-40.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITRAL URBANA LABORATÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. G. SILVA AGUIAR REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:OAB/PR 25698, SADI BONATTO - OAB:OAB/PR 10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numero Único: 17-40.2011.811.0108 (Cod. 25413)

Exequente: Nitral Urbana Laboratórios Ltda.

Executado: S.G. Silva Aguiar Representação Comercial

V I S T O S, etc.

Proposta ação monitória em face da pessoa jurídica ora executada, 

quedou-se a devedora inerte e, por consequência, determinou-se a 

expedição do mandado monitório e a posterior conversão da pretensão, 

em execução de título.

Ocorre que transcorrido longo tempo do início da execução, e já tendo 

havido suspensão do procedimento, a pedido do credor, para localização 

do paradeiro do executado, nada se produziu de efetivo nesse sentido.

Instada a se manifestar sobre o restabelecimento da execução e a 

necessidade de indicar bens e o endereço do devedor, quedou-se silente 

a exequente, que nunca mais compareceu aos autos, de modo efetivo, 

para promover e dar andamento ao feito.

Sendo assim, e tendo havido a intimação prévia, alertando que a desídia 

implicaria em extinção do feito, a extinção do processo é medida de rigor, 

porque evidenciado o desinteresse do exequente na sua continuação.

Desse modo, caracterizada a desídia a que alude o art. 485, III, do NCPC, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Ante ao exposto, extingo o processo definitivamente, determinando seu 

arquivamento, ante a ausência de interesse dos litigantes no desiderato 

processual.

Publique-se.

Arquive-se.

Custas pela autora.

Tapurah (MT), 29 de dezembro de 2017.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42738 Nr: 1708-21.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ZANELLA, ANTONIO ALEXANDRE 

ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO COZER, ADALBERTO 

TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B, ODAIR JOSE BORTOLOTI - OAB:4174 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o trânsito em julgado da r. sentença prolatada nos autos 

código 47690, impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por 

meio de seu procurador, para no prazo de 10 dias requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50234 Nr: 1697-21.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENI MARIANO, Ilzamar Teresa Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:MT0019077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 

Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, em face de Joseni Mariano e sua 

avalista Ilzamar Teresa Durante, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 38/40 as partes informam que firmaram acordo, bem como pugnam 

pela suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação.

À fl. 43, a parte exequente informa a quitação do débito por parte dos 

executados, assim requer a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção é medida que se 

impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Custas remanescentes pelos executados.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Tapurah/MT, 14 de agosto de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 54155 Nr: 1722-97.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAGIR TERRES DE LIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albari Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Quadros - 

OAB:PR0022976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de complemento de diligência 

nos autos, no valor de R$ 446,70 (quatrocentos e quarenta e seis reais 

setenta centavos), sob pena de registro de pendência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 58245 Nr: 1296-51.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO HOTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60902 Nr: 2920-38.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Cardoso Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA FIGUEIRO, Domingo Figueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:16586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, e firme na jurisprudência da Corte Estadual que entende ser 

a audiência de justificação prévia uma alternativa ao autor da demanda 

possessória para provar os fatos que embasam sua pretensão, deixo 

para apreciar a liminar após o aludido ato.Nesse sentido:“A designação da 

audiência de justificação prévia é necessária quando o julgador entende 

que os requisitos do art. 927 do CPC não foram preenchidos, não havendo 

que se falar em nulidade dos atos praticados, pela ausência de sua 

realização. Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de 

posse, para fins de deferimento da liminar, deve ser comprovado pelo 

autor o preenchimento dos requisitos insculpidos nos artigos 927 do 

CPC/1973. No caso, a prova carreada permite um juízo de verossimilhança 

a ensejar a conclusão de existência do direito pleiteado, impondo-se a 

manutenção da decisão que deferiu liminarmente o mandado de 

reintegração de posse.” (AI 52498/2016, Des. Dirceu dos Santos, Quinta 

Câmara Cível).Dito isso, não havendo prova cabal do esbulho 

possessório, postergo a análise do pedido de concessão da medida 

liminar para após a realização da audiência de justificação prévia a que 

alude o art. 562 do NCPC, a qual designo para o dia 31/01/2018, às 13h30, 

devendo a parte autora trazer suas testemunhas, independentemente de 

intimação ou comprovar que as notificou, no prazo de 3 dias antes da 

audiência, uma vez que a regra do art. 545 do NCPC também se aplica aos 

procedimentos possessórios, por se tratar de norma geral.Intimem-se os 

requeridos da audiência, bem como de que dela passará a contar o prazo 

para apresentação de defesa.Publique-se a decisão no DJe.Tapurah (MT), 

18 de janeiro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61114 Nr: 3044-21.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Takahashi Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 3044-21.2017.811.0108 (Código: 61114)Requerente: Agrícola 

Takahashi Ltda. – MERequerido: Estado de Mato GrossoVistos, 

etc.Agrícola Takahashi Ltda. – ME, qualificada nos autos em epígrafe, 

maneja ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário, com pedido 

de antecipação de tutela, para cancelar/suspender protesto de certidão de 

dívida ativa, porque, segundo alega, a inscrição do débito cobrado pela 

SEFAZ/MT e a validade do protesto extrajudicial de CDAs são, no mínimo, 

questionáveis, e estariam a causar evidentes prejuízos à empresa, 

justificando a concessão da medida de urgência.[...]Desse modo, claro 

está que carece a autora, nesse momento procedimental, de provas 

suficientemente robustas do direito alegado, e tendo a Corte Suprema 

(Adin 5.135) e o STJ (REsp. 1.126.515-PR) decidido com efeitos 

vinculantes e de repercussão geral que o protesto de CDA é 

perfeitamente válido e não caracteriza coerção estatal, para que haja 

sustação dele hão de estar presentes os mesmos requisitos que a 

jurisprudência fixou para suspensão dos demais atos registrais dessa 

natureza, isto é, prova da controvérsia do crédito ou da inexistência da 

dívida e da ausência de risco ao recebimento do crédito sustado, o que 

não se acha demonstrado no caso presente.Com essas considerações, 

indefiro a tutela de urgência requestada.Por se tratar de pessoa jurídica de 

d i re i to  púb l i co ,  que  já  man i fes tou  repe t i damen te  a 

incapacidade/inviabilidade de se sujeitar ao procedimento conciliatório 

estabelecido pelo NCPC, proceda-se a citação do réu para apresentar 

contestação, indicando as provas que pretende produzir.Defiro os 

benefícios ao Sr. Oficial de Justiça do art. 172, parágrafo 2º, do CPC. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tapurah/MT, 18 de janeiro de 2018.FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61171 Nr: 3080-63.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Repita-se: ainda que durante boa parte do período de apontamento do 

título a protesto a conduta do credor tenha sido escorreita e legítima, a 

partir do momento que se declarou, judicialmente, purgada a mora, manter 

o registro da anotação da dívida é conduta ilícita e autoriza o afastamento 

da anotação registral, ao menos até que se esclareça o porquê de sua 

mantença, mesmo após decisão judicial manifestamente contrária a esse 

tipo de medida.O mesmo se aplica à baixa do gravame, esta 

indiscutivelmente abusiva e injustificável, porque se em relação ao 

protesto é possível discutir a quem compete a responsabilidade por 

requerer e pagar as custas da baixa no apontamento, quanto à obrigação 

do credor fiduciário de desonerar o bem após quitado o contrato a 

questão é impassível de controvérsia e demonstra claro abuso de direito 

por parte do Banco.Dessarte, defiro a tutela de urgência, 

antecipadamente, para sustar o protesto do título indicado às fl. 40, 

procedendo-se a comunicação de baixa a todo e qualquer órgão de 

restrição de crédito que tenha convenio ou utilize essa base registral para 

alimentar seus cadastros, assim como determino a baixa, imediata, do 

gravame que incide sobre o veículo fiduciado (GM/Celta hatch Super, 1.4, 

Placas JZX 1404).Fixo prazo de 5 dias para cumprimento das ordens 

cominatórias, pena de incidência de multa diária de R$ 200,00 para cada 
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infração.Oficie-se ao Tabelionato de Notas e Protesto, acerca da decisão 

concessiva da sustação provisória dos efeitos do protesto.Não havendo 

registro na peça inicial, intime-se o autor a indicar seu interesse na 

autocomposição, apresentando justificativa expressa em caso de recusa, 

porque o modelo processual toma a conciliação/mediação como regra. 

Prazo de 48h...

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9645 Nr: 133-27.2003.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON RELÍQUIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, José Orlando Muraro Silva - 

OAB:OAB/MT 12130-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ NILTON RELÍQUIAS DOS SANTOS, 

Rg: 561818, Filiação: Manoel Relíquias dos Santos e Floripes Alves dos 

Santos, data de nascimento: 12/09/1968, brasileiro(a), natural de Turneiras 

D'oeste-PR, convivente, agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, estando presentes os requisitos 

ensejadores da pronúncia, na medida em que comprovada a materialidade 

delitiva e demonstrados indícios suficientes de autoria do crime e da 

qualificadora aposta na denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, PRONUNCIO José Nilton Relíquia dos Santos, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II, 

c/c art. 14, II, todos do Código Penal, determinando que seja ele submetido 

a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca.Intimem-se na forma do artigo 420 do CPP.Restando preclusa a 

decisão de pronúncia, abra-se vistas às partes, primeiro acusação, 

depois defesa, para os requerimentos a que alude o art. 422 do CPP.Às 

providências.Tapurah/MT, 15 de novembro de 2017.FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileine Kreutz de 

Lima, digitei.

Tapurah, 05 de janeiro de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 12718 Nr: 321-83.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI, LUIZ 

UMBERTO EICKHOFF, DANIELLE BAUMEL EICKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 13461-A, EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A, 

Vinicius Diogo Schirmer De Paula - OAB:15079

 Noutro passo, analisando a pretensão da executada de expedição de CP 

para a Comarca de Diamantino/MT a fim de que se promova o leilão do bem 

garantidor da dívida, antes que se dê seguimento ao pretendido, 

necessário é que proceda com a confecção correta dos cálculos de 

liquidação, porque à toda vista simplesmente apontou um monte de 

valores, sem especificar índices de correção e de juros de mora, datas de 

suas inferências, nem tampouco procedeu com a atualização histórica do 

valor já recebido nos autos, o que nem de longe satisfaz as exigências do 

art. 798, parágrafo único, do CPC, que não se referem somente aos 

cálculos iniciais e sim a toda aritmética monetária de atualização da dívida, 

até sua satisfação integral.Portanto, refaçam-se os cálculos de 

atualização da dívida, nos moldes do que determina a norma processual e, 

empós, volvam-me conclusos para homologação e prosseguimento da 

execução.Providências necessárias.Tapurah (MT), 2 de janeiro de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 13281 Nr: 425-75.2004.811.0108

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Processo nº. 425-75.2004.811.0108

Código nº. 13281

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Depósito proposta por Henrique da Costa Neto contra 

Coelho e Sette Armazéns Gerais.

Relata a parte autora, em apertada síntese, que depositou no armazém da 

empresa requerida, 426.171 (quatrocentos e vinte e seis mil, cento e 

setenta e um mil quilos) de arroz em casca, equivalente a 234.366,00 

(duzentos e trinta e quatro mil trezentos e sessenta e seis reais), de forma 

que a empresa requerida, ora falida, após decorrido o prazo previsto no 

contrato de armazenagem, se recusou a entregar o montante depositado 

em seu armazém, quando solicitado pelo requerente.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/42.

Determinada a suspensão dos autos às fls. 60/61 em razão da decretação 

da falência da empresa requerida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os presentes autos, noto a ausência de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Isso porque, em que pese a ação ter sido ajuizada antes da decretação de 

falência da empresa requerida, a ação não pode prosseguir, nem ser 

convertida em ação de restituição, uma vez que os bens aqui perseguidos 

não foram objetos de arrecadação pelo síndico.

Aliás, nenhum bem da massa falida fora encontrada pelo síndico desde a 

data da quebra.

Assim, não havendo pressupostos válidos para desenvolvimento válido do 

processo, a extinção é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, IV, e § 3º do Novo Código de Processo 

Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino arquivamento do 

presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor.

Custas remanescentes, se houver, pela parte autora.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Tapurah/MT, 14 de agosto de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 17070 Nr: 253-65.2006.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ DEZEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144.880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Processo n°: 253-65.2006.811.0108 (Código nº: 17070)
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CREDOR: Banco CNH Capital S/A

DEVEDOR: Dirceu Luiz Dezem

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Considerando que o presente cumprimento de sentença tem como objeto 

apenas a excussão dos honorários sucumbenciais fixados em favor do 

procurador do Banco CNH Capital S/A, procedam-se as alterações 

necessárias para incluir o causídico subscritor da petição de fls. 216, no 

polo ativo da demanda.

Após, considerando que devidamente intimado da penhora realizada (fl. 

214), o devedor não se manifestou, defiro o pedido formulado pelo credor, 

determinando a expedição de alvará para transferência do numerário 

penhorado (fl. 209) para a conta bancária indicada às fls. 216.

Após, diante da renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, bem como do pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 17 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 18507 Nr: 1679-15.2006.811.0108

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSÉ CALGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURIVAN SANGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 Dessarte, limitado ao objeto do pedido nesta ação consignatória, Julgo 

Parcialmente Procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para 

condenar o requerido a outorgar as escrituras dos imóveis objeto do 

contrato de compra e venda ao autor (matrículas 18616 e 18619, CRI de 

Diamantino/MT), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em 

julgado desta sentença, sob pena de, não o fazendo nesse prazo, a 

presente sentença servir como substitutivo da sua declaração de 

vontade, para efeito de transferência dos bens imóveis objeto do contrato 

para o Requerente, consoante determinação expressa do artigo 501 do 

NCPC.Face à sucumbência recíproca, fixo-a nos seguintes termos: 65% 

das custas pelo autor e 35% pelo requerido, invertendo-se essa 

proporção quanto aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no 

percentual de 10% sobre o valor da causa, atualizado.P.R.I.C.Tapurah, 2 

de janeiro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23803 Nr: 71-40.2010.811.0108

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IZIDORO SEBASTIÃO 

BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B, ANDREIA LEHNEN - OAB:10752-B, Wilson José da Silva 

Junior - OAB:MT0018593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESARIO DA SILVA 

- OAB:6781/MT

 CERTIFICO que o recurso de apelação da parte requerida é tempestivo, 

razão pela qual impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

autora, por seu procurador para no prazo de 15 dias apresentar 

contrarrazões de recurso de apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23867 Nr: 135-50.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURIVAN SANGALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ CALGARO, CLAIR FONTANA 

CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 Portanto, afasto a nova exceção de pré-executividade suscitada pelos 

devedores, que na verdade se cuida de repetição de matérias já decididas 

anteriormente e por se caracterizar tal comportamento processual como 

evidente oposição ao andamento natural do feito, condeno os executados 

na multa por litigância de má-fé, a qual arbitro em 2% sobre o valor 

atualizado da execução, condicionando o manejo de quaisquer recursos 

ao depósito da multa aplicada.Transitada em julgado, dê-se vistas aos 

devedores dos cálculos atualizados do crédito apresentados pelo 

exequente.Tapurah, 1º de janeiro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24453 Nr: 728-79.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24469 Nr: 744-33.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDAS, Marli Andréia dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25548 Nr: 152-52.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINDA GONÇALVES DA SILVA, Márcia da Silva 

Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de sua 

procuradora, para no prazo de 5 dias dar prosseguimento ao feito, 
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devendo para tanto apresentar comprovante de indeferimento do pedido 

administrativo, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26313 Nr: 917-23.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI MARIA SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 917-23.2011.811.0108 (Código nº: 26313)

REQUERENTE: Eli Maria Simon

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Considerando a falta de tempo hábil para intimação do órgão 

previdenciário da audiência designada, redesigno o ato para o dia 19 de 

fevereiro de 2018 às 15h:00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 17 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26780 Nr: 1384-02.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu de oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johnny Claiton Amorin Valerio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Dessarte, Julgo Parcialmente Procedente a pretensão inicial, e o faço com 

resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, NCPC, para condenar o 

requerido a pagar ao autor, o valor equivalente a 200 horas de serviço de 

trator de esteira, ao tempo da contratação, somando, portanto, R$ 

28.000,00, sobre os quais deverão incidir juros de mora, a partir da 

citação, e correção monetária desde a data em que os serviços deveriam 

ter se encerrado (vencimento da obrigação).Ante a sucumbência 

processual, condeno o requerido nas custas e honorários de 

sucumbência, arbitrados em 10% do valor da condenação.Transitada em 

julgado, não havendo pedido de cumprimento de sentença, arquive-se até 

futura provocação do interessado.P.R.I.C.Tapurah (MT), 30 de dezembro 

de 2017. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26858 Nr: 1462-93.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Wilson Getten, LEONILDE SANTINE 

GETTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:PE/20.366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 5 dias para dar prosseguimento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43249 Nr: 2212-27.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAADS, EAADS, LACDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane Tereza Vieira Tirloni 

- OAB:OAB/MT 15717, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2212-27.2013.811.0108 (Código nº: 43249)

EXEQUENTE: V. A. A. da S. e outro

EXECUTADO: Rodrigo Aparecido da Silva

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Trata-se de execução de alimentos ajuizada por Valéria Aparecida Assis 

da Silva e Eduardo Aparecido Assis da Silva, neste ato representados por 

sua genitora, Laura Aparecida Cabral de Assis, em face de Rodrigo 

Aparecido da Silva.

Certidão do Oficial de Justiça comunicando o cumprimento do mandado de 

prisão em desfavor do executado (fl. 21).

À fl. 99-verso, o executado juntou comprovante de depósito no valor 

integral da obrigação e foi colocado em liberdade (fl. 95).

É o relato.

Fundamento e decido.

Diante da informação que o executado adimpliu integralmente o débito 

oriundo da presente execução, julgo extinta a presente execução, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se alvará em favor da parte credora para saque dos valores 

depositados em Juízo.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Sem custas.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 19 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43651 Nr: 2588-13.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINNOVO CHAPEAÇÃO E PINTURA 

AUTOMOTIVA LTDA, DAUDINOR CASTILHO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo requerido sem manifestação, impulsiono os autos para a 

intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 dias 

dar prosseguimento ao feito, sob penas do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44996 Nr: 1027-17.2014.811.0108

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:MT0006562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1027-17.2014.811.0108 (Código 44996)

Requerente: Maria Elizengela Santos da Silva

 Requerida: Robson Lemes de Souza

AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA

VISTOS.

Cuida-se de ação de regulamentação de visitas, com pedido liminar, 

promovida por Maria Elizengela Santos da Silva em face de Robson Lemes 

de Souza.

 Analisando os presentes autos, em conjunto com os autos em apenso 

(56248), verifica-se que a requerente encontra-se com a guarda de fato 
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da infante.

Assim, em atenção ao requerimento de f. 44, em consonância com a 

manifestação ministerial, e, considerando que nos autos do pedido de 

guarda (56248) foi designada audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, verifica-se a pertinência de se utilizar do mesmo ato para 

solucionar a controvérsia e, possivelmente compor a lide.

Nesse passo, fica designada a data de 20 de fevereiro 2018, às 14horas 

para a realização da audiência de conciliação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 17 de janeiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 45038 Nr: 1060-07.2014.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boa Viagem Transportes e Turismo Ltda, 

VALDIR RUELIS, Adriane Fernandes Angelo Ruelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:MT 13.731

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a devolução 

do ato deprecado de citação dos requeridos Adriane e Valdir sem 

cumprimento pela ausência de recolhimento de diligência do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 47624 Nr: 330-59.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLY PERES BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ussiel Tavares da Silva Filho 

- OAB:OAB/MT 3150-A

 Impulsionos os autos para promover a intimação da parte Autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se nos autos quanto aos 

documentos carreados pelo requerido.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 49976 Nr: 1575-08.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL SILVA DE JESUS, Filiação: 

Marilucia Ferreira da Silva e Walter Olimpio de Jesus, data de nascimento: 

02/12/1983, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, 

autônomo, Telefone 66-99038180. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO \b0 do Réu, acima qualificado, de parte 

interessada e/ou eventual proprietário de boa fé, para \b se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e o interesse na restituição do 

apetrecho, apresentando, no mesmo ato, os respectivos registros, sob 

pena de perdimento.

Despacho/Decisão: Autos nº 1575-08.2015.811.0108 (Cód. 49976)Autor: 

Ministério Público Estadual Réu: Rafael Silva de JesusAÇÃO 

PENALVISTOS.Nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006, NOTIFIQUE-SE 

denunciado Rafael Silva de Jesus para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.No ato da notificação, caso o 

denunciado declare não possuir advogado e nem mesmo condições de 

constituir um (o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça), 

desde já, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa 

técnica.Considerando que a arma de fogo apreendida nos autos já foi 

periciada, inexistindo interesse à persecução penal, nos termos do artigo 

25, da Lei 10.826/03 e do Provimento nº 05/2017-CGJ, determino a 

intimação, ainda que por edital, da parte interessada e/ou eventual 

proprietário de boa fé para se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o 

laudo pericial e o interesse na restituição do apetrecho, apresentando, no 

mesmo ato, os respectivos registros, sob pena de perdimento.Não 

havendo interesse, ou ainda, decorrido o prazo sem manifestação, 

decreto desde já o perdimento em favor da União da arma de fogo, que 

deverá ser encaminhada ao Comando do Exército para destruição.Sem 

prejuízo, até que se decida quanto à sua destinação final, nos termos do 

art. 3º do Provimento 05/2017-CGJ, determino que a arma de fogo 

apreendida seja encaminhada à Delegacia de Polícia desta urbe, mediante 

requisição de escolta à Polícia Militar local.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Tapurah/MT, 23 de outubro de 2017.FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 06 de novembro de 2017

Carlyne Ticyane Ferreira Ortiz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 51987 Nr: 534-69.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C T DA SILVA E CIA LTDA ME, CLECI 

TAVARES DA SILVA, AILTON CARDERALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20.720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa de citação do executado Ailton Carderalli.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52978 Nr: 1066-43.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1066-43.2016.811.0108 (Código nº: 52978)REQUERENTE: 

Vania da Silva BorgesREQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAVISTOS.Trata-se de Ação Previdenciária em 

que Vania da Silva Borges move contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.Inexistindo preliminares a serem analisadas, por se tratar de 

benefício por invalidez coloca-se como medida necessária a consecução 

de perícia para se aferir o preenchimento ou não dos requisitos para 

recebimento do benefício previdenciário.No entanto, considerando ser de 

conhecimento deste magistrado que neste momento inexistem médicos 

cadastrados como peritos na região, aguarde-se a resposta do ofício 

encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, nos autos de código nº 

48680, em que foram solicitadas informação sobre o quadro atual de 

médicos peritos nesta urbe.Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações.[...]Fixo como ponto controvertido a existência dos requisitos 

fáticos e legais para a obtenção do beneficio 
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vindicado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Tapurah/MT, 3 de janeiro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 53157 Nr: 1160-88.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULIVAN FERNANDO ALBANO MARTINS 

02665293137, SULIVAN FERNANDO ALBANO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto a certidão 

negativa de citação do executado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53213 Nr: 1187-71.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Carneiro Barros Neto - 

OAB:MT 15216

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMAR LUIZ SETTE, Cpf: 

87722526187, Rg: 1223203-3, Filiação: David Mário Sette e Tereza Ribeiro 

Sette, data de nascimento: 04/06/1977, brasileiro(a), natural de Pato 

Branco-PR, solteiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO\b0 , acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para \b comparecer à audiência 

de designada\b0 , conforme dados abaixo. \tab\line\b DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Instrução e Julgamento \b0 que se realizará no dia \b 

23/01/2018\b0 , às \b 16h40min\b0 , no Edifício do Fórum, sito no endereço 

ao final indicado.

Despacho/Decisão: Processo n°: 1187-71.2016.811.0108 (Código 

53213)Autor: Ministério Público EstadualRéu: Ademar Luiz SetteAÇÃO 

PENALVISTOS.O acusado Ademar Luiz Sette, apesar de regularmente 

citado por edital (f.80), não atendeu ao chamamento judicial e nem mesmo 

constituiu advogado, razão porque se impõe a aplicação do previsto no 

art. 366 do CPP. Assim, com base em referido dispositivo legal, determino 

a suspensão do processo e do prazo prescricional. Entretanto, nos 

termos do artigo 366 do CPP, que alude a possibilidade de antecipação das 

provas consideradas urgentes, necessário o prosseguimento feito com a 

apresentação da defesa prévia e a consequente realização de audiência 

de instrução, haja vista que por se tratar de crime sexual, revela-se 

emergencial a colheita das provas testemunhais e das vítimas, já que o 

transcurso do tempo pode afetar a colheita da integral prova oral.Desse 

modo, considerando que o réu possui advogado constituído, e, estando o 

acusado regularmente citado por edital, determino seja apresentada a 

defesa prévia no prazo legal.Ainda, designo desde já audiência de 

instrução e julgamento para a data de 23 de janeiro de 2018, às 

16h40min.Ademais, vale ressaltar que foi decretada a prisão preventiva 

do acusado, anteriormente, nos autos 635-09.2016.811.0108 estando o 

referido mandado pendente de cumprimento, razão pela qual o réu é 

considerado como foragido.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017.Fabio PetengillJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 28 de dezembro de 2017

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53213 Nr: 1187-71.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Carneiro Barros Neto - 

OAB:MT 15216

 Processo n°: 1187-71.2016.811.0108 (Código 53213)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Ademar Luiz Sette

AÇÃO PENAL

VISTOS.

O acusado Ademar Luiz Sette, apesar de regularmente citado por edital 

(f.80), não atendeu ao chamamento judicial e nem mesmo constituiu 

advogado, razão porque se impõe a aplicação do previsto no art. 366 do 

CPP.

 Assim, com base em referido dispositivo legal, determino a suspensão do 

processo e do prazo prescricional.

 Entretanto, nos termos do artigo 366 do CPP, que alude a possibilidade de 

antecipação das provas consideradas urgentes, necessário o 

prosseguimento feito com a apresentação da defesa prévia e a 

consequente realização de audiência de instrução, haja vista que por se 

tratar de crime sexual, revela-se emergencial a colheita das provas 

testemunhais e das vítimas, já que o transcurso do tempo pode afetar a 

colheita da integral prova oral.

Desse modo, considerando que o réu possui advogado constituído, e, 

estando o acusado regularmente citado por edital, determino seja 

apresentada a defesa prévia no prazo legal.

Ainda, designo desde já audiência de instrução e julgamento para a data 

de 23 de janeiro de 2018, às 16h40min.

Ademais, vale ressaltar que foi decretada a prisão preventiva do acusado, 

anteriormente, nos autos 635-09.2016.811.0108 estando o referido 

mandado pendente de cumprimento, razão pela qual o réu é considerado 

como foragido.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 53574 Nr: 1366-05.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunete Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionos os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa de citação da executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 53701 Nr: 1448-36.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE A SILVA ME, Rosmar Bonissoni, 

Ivonete Almeida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Roas - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionos os autos para promover a intimação da parte exequente, por 
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seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa de citação dos executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 54795 Nr: 2056-34.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREFLEX BORRACHAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY PECCIN - OAB:22121/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de complemento de diligência 

nos autos, no valor de R$ 893,40 (oitocentos e noventa e três reais e 

quarenta centavos), sob pena de anotação de pendência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 57890 Nr: 1095-59.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR GALIANO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 12,90(doze reais e 

noventa centavos), na conta corrente de titularidade da Comarca de 

Tapurah, agência 4009-6, c/c 9.842-6, Banco do Brasil, CNPJ 

07.355.578/0001-00, devendo referido pagamento ser comprovado nos 

autos através da via original do comprovante de depósito/transferência ou 

por peticionamento eletrônico – PEA, não podendo ser comprovante de 

entrega de envelope ou depósito de cheque, bem como não podendo ser 

transmitido via fac-símile, a fim de que seja cumprido o mandado de 

citação, sob pena de devolução da missiva no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59688 Nr: 2167-81.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHSH, MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2167-81.2017.811.0108 (Código nº: 59688)REQUERENTE: E. 

H. S. H. representado por Marcela Santos da SilvaREQUERIDO: Eduardo 

HoffmanAÇÃO DE ALIMENTOSVISTOS.[...]Atento às condições pessoais 

do alimentante e da alimentada, arbitro os alimentos provisórios no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), em virtude da prova do parentesco acostada 

aos autos, bem como pela ausência de provas das condições financeiras 

do requerido.O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 

10 (dez) de cada mês, na conta indicada pela genitora, ou quitado, 

mediante recebido, diretamente à genitora da menor, sendo devido a partir 

da citação do requerido. Designo audiência de conciliação para a data de 

20 de fevereiro de 2018, às 14h20min.Desse modo, cite-se o requerido 

para comparecer à audiência de conciliação/mediação, salientando, desde 

logo, que em caso de frustração da composição, o prazo se inicia da 

audiência preliminar.Faça constar no mandado às advertências 

legais.Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente 

é pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 19 de janeiro 

de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60988 Nr: 2964-57.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSO, PBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSO, JMBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Assim sendo, inclusive como medida de resguardar os interesses 

básicos das crianças de acesso à educação, saúde, etc., DEFIRO, em 

sede provisória, a guarda dos menores José Carlos e Yuri da Silva Lisboa, 

aos avós maternos (Plínio e Eranilza Oliveira), ex vi do que preconiza a 

jurisprudência moderna da Corte Cidadã:“[...].Fixada a guarda, mas não 

destituídos os laços familiares paternos, inclusive os de índole 

obrigacional, útil destacar que o art. 1.694 do Código Civil positivou, 

expressamente, o princípio da proporcionalidade nas obrigações 

alimentares, consagrando a regra do binômio necessidade do 

alimentado/possibilidade do alimentante como norte ao magistrado na 

fixação das prestações alimentares, razão porque, mesmo que distantes, 

não podem os genitores se demitir do dever de cuidado, de assistência e 

de subsistência de seus filhos.Desse modo, atento à característica de 

sumariedade da cognição, à míngua de maiores provas e informações 

sobre a vida social e profissional dos pais das crianças, arbitro alimentos 

provisórios no valor de R$ 300,00 para cada um deles, somando, então, 

R$ 600,00 de prestação alimentícia, valor que deverá ser depositado, todo 

o dia 10 (dez) de cada mês, na conta poupança indicada no item “f” do 

pedido exordial.[...]FABIO PETENGILL,Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61063 Nr: 3007-91.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EH, EdNTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, atento à característica de sumariedade da cognição, à 

míngua de maiores provas e informações sobre a vida e da condição 

patrimonial/profissional da demandada, arbitro alimentos provisórios no 

valor de R$ 300,00, valor que deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) 

de cada mês, na conta poupança dos adolescentes, que deverá ser 

expressamente indicada em aditamento da inicial.Ante a manifestação 

expressa dos requerentes sobre o desinteresse na realização de 

audiência de autocomposição, promova-se a comunicação da demandada, 

para que, inclusive assinale interesse na autocomposição (art. 334, § 5º 

do NCPC), salientando que se positiva a resposta o prazo para defesa 

passará a decorrer da aludida audiência, devendo se fazer representada 

por advogados, ou se manifestado o desinteresse, a partir da aludida 

recusa.Faça constar no mandado às advertências legais.Defiro o 

benefício da justiça gratuita na medida em que os requerentes estão 

assistidos pela Defensoria Pública, fazendo presumir a hipossuficiência de 

meios para arcar com as despesas do processo sem se privar dos 

recursos indispensáveis à sua manutenção.Determino a realização de 

estudo psicossocial, a ser realizado pela equipe multidisciplinar deste 

juízo, no prazo de 30 dias, na residência dos requerentes e da requerida, 

de preferencia em situação de convívio de toda unidade familiar com os 

adolescentes, para que se afira a realidade da convivência atual.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Tapurah/MT, 17 de janeiro de 2018.FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61099 Nr: 3035-59.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MK
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, sem ao menos que haja informação mais robusta e consistente 

dos supostos abusos perpetrados pelo convivente da requerida, 

realmente não me parece nada seguro o deferimento da medida nos 

moldes requestados, mas havendo manifesto interesse do genitor em ser 

mais presente e próximo da criação da filha, em sede perfunctória, acolho 

parcialmente a pretensão liminar, fixando a guarda provisória da criança 

de modo compartilhado entre os pais, ficando a custodia física (locus 

principal) definido na casa da genitora, que era a vontade inicial de 

todos.Ante o silêncio da parte e por se tratar de direito suscetível de 

composição, designo audiência de conciliação para a data de 20 de 

fevereiro de 2018, às 14h, a ser realizada pelo (a) conciliador (a) deste 

juízo. Expeça-se mandado para notificação da requerida para 

comparecimento ao ato judicial, assinalando que se não alcançada a 

composição judicial, desta data passará a correr o prazo de apresentação 

de sua defesa, devendo se fazer acompanhada de representante técnico, 

requerendo, se preciso, a nomeação de defensor dativo, o que, se 

ocorrer, deve provocar a conclusão direta do feito, para aproveitamento 

do ato já designado. Finalmente e o mais relevante, determino que a equipe 

multidisciplinar do juízo realize, urgentemente, estudos psicossociais na 

residência de ambos genitores, preferencialmente nos períodos em que 

estiverem com Bianca, atestando e aferindo o estado de convivência entre 

eles e buscando aferir informações atinentes à alegada situação de risco 

a que estaria submetida a infante.Determino que o relatório, sobre as 

visitas, aporte nos autos até 5 dias antes da audiência ora 

designada.Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT 17 de janeiro de 

2018.FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20159 Nr: 194-14.2005.811.0108

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIO ICO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, JOEL 

GONÇALVES FILHO, JOSÉ RUIZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO JOSÉ TIRLONI, LUCIANO ARMANDO 

SETTE, COELHO E SETTE LTDA - ME., Roseli Bonissoni Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SCORPIONI 

GONÇALVES - OAB:7636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 Desse modo, claro está que a discussão sobre a natureza do crédito dos 

autores da cautelar de sequestro e as consequências da frustração do 

acautelamento e a posterior conversão da demanda em ação de depósito, 

devem mesmo ser resolvidas no juízo falimentar, não cabendo a esse juízo 

declarar extinta a ação ou reconhecer a qualidade do crédito ostentado 

pelos autores da medida acautelatória.Em consonância, já salientou o 

Superior Tribunal de Justiça que “a decretação da falência carreia ao juízo 

universal da falência a competência para distribuir o patrimônio da massa 

falida aos credores conforme as regras concursais da lei falimentar” (CC 

76861 / SP, rel. Min. Massamin Uyeda, j. em 13.5.2009), razão porque, 

devem os autos ser remetidos àquele juízo, salvo se comprovada a 

habilitação do crédito em comento, com a solução de sua natureza e 

preferencia, o que não foi demonstrado pelo síndico da massa 

falida.Desse modo, manifeste-se a massa falida, elucidando se o crédito 

em discussão nestes autos já se acha arrolado/habilitado no juízo 

universal, no prazo de 5 dias, pena de serem enviados ao juízo falimentar 

os autos da cautelar e de seus incidentes, ex vi do que preconiza o art. 76 

da LRJ.Às providências.Tapurah (MT), 2 de janeiro de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20234 Nr: 1275-27.2007.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Zeferino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 9.935-A, Patricia Mariano da Silva - OAB:OAB/MT 

11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1275-27.2007.811.0108 (Código nº: 20234)

REQUERENTE: José Zeferino

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Considerando a informação de que o requerente está residindo no 

município de Sorriso/MT, bem como a carência de médicos peritos nesta 

urbe, expeça-se carta precatória para o referido Juízo a fim de que seja 

realizada perícia médica no requerente para constatação do 

preenchimento ou não dos requisitos para recebimento do benefício 

previdenciário pleiteado.

Instrua-se o ofício cópia da petição inicial, quesitos e documentos 

pessoais e médicos do requerente.

O perito nomeado deverá informar, com antecedência, a data, horário e 

local de realização da perícia, para posterior intimação da autora ao 

comparecimento.

De posse da data agendada, intimem-se as partes da perícia, devendo a 

requerente comparecer na data, hora e local informados para que se 

proceda à perícia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tapurah/MT, 3 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20823 Nr: 227-96.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele Aparecida Pereira, EDINA APARECIDA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 227-96.2008.811.0108 (Código nº: 20823)

REQUERENTE: Edina Aparecida Pereira

REQUERIDO: Município de Taurah/MT

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

VISTOS.

Considerando ser de conhecimento deste magistrado que o perito 

nomeado não atua mais neste município, bem como que inexistem outros 

médicos cadastrados como peritos na região, aguarde-se a resposta do 

ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, nos autos de código 

nº 48680, em que foram solicitadas informação sobre o quadro atual de 

médicos peritos nesta urbe.

Aportando a respectiva resposta, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

Às providências.

Tapurah/MT, 3 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20975 Nr: 386-39.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildo Ferronatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Eliza Mattos - 

OAB:OAB/PR 32438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo 10 dias indicar dados bancarios para 

recebimento dos valores de alvará.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22424 Nr: 285-65.2009.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloir Ferronato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441, 

Fabiana Eliza Mattos - OAB:OAB/PR 32438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 285-65.2009.811.0108 (Código nº: 22424)

REQUERENTE: Eloir Ferronato

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Considerando ser de conhecimento deste magistrado que o perito 

nomeado não atua mais neste município, bem como que inexistem outros 

médicos cadastrados como peritos na região, aguarde-se a resposta do 

ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, nos autos de código 

nº 48680, em que foram solicitadas informação sobre o quadro atual de 

médicos peritos nesta urbe.

Aportando a respectiva resposta, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

Às providências.

Tapurah/MT, 3 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22969 Nr: 814-84.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Bueno São Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 814-84.2009.811.0108 (Código nº: 22969)

REQUERENTE: Elza Bueno São Miguel

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Considerando que a autora optou pelo recebimento integral do valor 

exequendo, proceda-se a expedição de Precatório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

Ressalto a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em vista que 

quando da expedição do Precatório, o Tribunal Regional Federal efetuará a 

atualização dos valores devidos desde a última atualização até a data da 

transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo à 

exequente decorrente da desvalorização monetária.

Doutra banda, conforme noticiado na petição retro, depreende-se que 

houve substituição dos advogados pelo exequente, razão porque pugnam 

os causídicos antecedentes a reserva de seus honorários contratuais.

Previamente a analise do pedido de reserva de honorários, intime-se a 

autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da inércia 

revelar sua anuência ao pedido formulado.

Após, voltem para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 2 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23639 Nr: 1488-62.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 4.062

 Processo n°: 1488-62.2009.811.0108 (Código nº: 23639)

CREDOR: Francisco Pereira dos Santos

DEVEDOR: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Manifesta-se o credor às fls. 139, pugnando pelo levantamento dos 

valores depositados em Juízo pelo devedor, alegando, em síntese, que a 

decisão que determinou o sobrestamento do presente feito já restou 

superada pelo julgamento definitivo dos embargos à execução opostos.

Com efeito, da analise aos presentes autos, verifica-se que os embargos 

à execução opostos pelo devedor foram julgados improcedentes, tendo 

sido, inclusive, certificado o trânsito em julgado do decisum em 

01/08/2017.

Portanto, acolho o pedido formulado e determino a expedição de alvará em 

favor do credor para saque dos valores depositados em Juízo, conforme 

requerido às fls. 139-verso.

Após, intime-se o credor para se manifestar sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção por satisfação da 

obrigação.

 Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 19 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24472 Nr: 747-85.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPP, ZULMA JUMMES POLICARPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 747-85.2010.811.0108 (Código nº: 24472)

REQUERENTE: Zulma Jummes Policarpo e outros

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Trata-se de ação de aposentadoria rural por morte em que a parte 

requerente supracitada move contra o Instituto Social do Seguro Social – 

INSS.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do benefício de pensão por morte: a) a ocorrência do óbito enquanto o 

trabalhador falecido tinha a qualidade de segurado; b) a qualidade de 

dependente da requerente.

Defiro a produção de prova oral, com a inquirição das testemunhas 

regularmente arroladas (CPC, art. 407).

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro 

2017, às 15 horas, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, na forma do art. 455 do 

CPC/2015.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 3 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26912 Nr: 1516-59.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1516-59.2011.811.0108 (Código 26912)

Requerente: Rosimeire Ribeiro Costa

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Tendo em vista o teor da petição inclusa (f.109-112), intime-se a parte 

requerida, por meio da gerência executiva, para comprovar a implantação 

do benefício previdenciário, no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas da 

lei.

Após a implantação do benefício, deverá a parte requerente promover a 

atualização do débito, ressalvados os valores atrasados quitados pela 

parte executada.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 18 de janeiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41766 Nr: 652-50.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLS, GLS, ELdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 652-50.2013.811.0108 (Código 41766)

Requerente: Fabricio Lemes Santana e Outro

Requerido: Ricardo Santana

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

No decorrer do procedimento do cumprimento de sentença a 

representante legal da parte autora informou o adimplemento do valor 

correspondente à dívida sob o rito de coação pessoal.

Contudo, não há comprovação do integral adimplemento do débito, 

inclusive os vencidos no curso do processo.

Destarte, em atenção à manifestação ministerial (f.125), determino a 

atualização do débito executado, bem como os que venceram no curso do 

procedimento.

 Após, intime-se o requerido para efetuar o pagamento dos que venceram 

no curso processual, no prazo de três dias.

Quanto ao débito executado, determino seja promovida penhora de bens 

do executado, bem como, sem prejuízo, nos termos do art. 528, §3º, do 

CPC, oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito (SPC e SERASA) 

remetendo certidão comprobatória da dívida objeto do presente processo 

para que sejam promovidas as anotações pertinentes, bem como ao 

Cartório de Protesto para que seja inserida a restrição.

Em caso de inércia do requerido, será decretada a sua prisão civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 17 de janeiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41869 Nr: 774-63.2013.811.0108

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIR VANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orildo Mascarello, VERONICA MASSAROTO 

MASCARELLO, Ivo Mascarello, SALETE ALBANI MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR FOGAÇA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 5.671-A

 Tudo isso significa dizer, por óbvio, que não obstante o acordo se tenha 

celebrado em ação possessória, decidiram as partes, espontaneamente, 

deliberar além dos limites da disputa judicializada e negociaram, inclusive, 

a demarcação das áreas lindeiras deles três, o que não pode ser 

simplesmente ignorado agora.Assim, e de modo explícito e claro, abro 

prazo, comum, de 10 dias, para TODOS os acordantes, manifestarem-se 

sobre a extensão do acordo formulado na ação possessória de cod. 

23533, pena de considera-lo unicamente nos limites da demanda 

possessória, prosseguindo as ações dominiais, as quais não serão 

delimitadas por qualquer invocação de coisa julgada sobre direitos que as 

partes não indiquem, explicitamente, terem sido abrangidos também 

naquela composição.Traslade-se cópia dessa decisão a todos os 

incidentes apensos.Às providências.Tapurah – MT, 2 de janeiro de 

2018.FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42606 Nr: 1571-39.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Correa Proenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Roberto Dalmagro - 

OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que o recurso de apelação ofertado pelo 

INSS é tempestivo, assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora, 

por meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias ofertar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43699 Nr: 2632-32.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alceu José Bernardi Boyaski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2632-32.2013.811.0108 (Código nº: 43699)

REQUERENTE: Alceu José Bernardi Boyaski

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Ante ao teor da certidão retro, noticiando que o perito nomeado não está 

mais atuando neste município, bem como que inexistem outros médicos 

clínicos gerais/ortopedistas cadastrados como peritos na região, 

aguarde-se a resposta do ofício encaminhado à Secretaria Municipal de 

Saúde, nos autos de código nº 48680, em que foram solicitadas 

informação sobre o quadro atual de médicos peritos nesta urbe.

Aportando a respectiva resposta, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

Às providências.

Tapurah/MT, 3 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44174 Nr: 350-84.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CL-DIEEDMeES, FM-CZFdVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:MT 23.167A
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 Processo n°: 350-84.2014.811.0108 (Código nº: 44174)

REQUERENTE: Antonio Gomes da Cruz

REQUERIDO: City Lar – Dismobrás Imp. e Exp. de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A e outro.

AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS.

Ciente da r. decisão do Egrégio Tribunal de Justiça que anulou a sentença 

prolatada, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa ante a 

não existência de oportunidade para produção de provas pelas partes.

Nesses moldes, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando a necessidade e utilidade das 

que forem requeridas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento 

(CPC, Art. 370).

Havendo requerimento de prova pericial, apresentem as partes desde logo 

o rol de quesitos e, querendo, indiquem assistente técnico; e caso seja 

requerida a prova oral, apresentem o rol de testemunhas, a fim de 

adequação da pauta, ambos sobre pena de indeferimento da prova.

Oportunamente, voltem os autos conclusos para deliberações.

Sem prejuízo, registre-se nos cadastros dos autos a procuração de fl. 

127, conforme requerido às fls. 126.

Providências necessárias.

Tapurah/MT, 2 de janeiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 45605 Nr: 1500-03.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar planilha de cálculo 

atualizada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 48404 Nr: 775-77.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA DA CRUZ SILVA, Cpf: 

01654036161, Rg: 17467985, Filiação: José Paulo da Silva e Maria José 

Golçalves da Cruz, data de nascimento: 26/10/1983, brasileiro(a), natural 

de Nova Brasilandia-MT, solteiro(a), prancheiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO \b0 da parte interessada e/ou eventual 

proprietário de boa fé, para \b se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o 

laudo pericial e o interesse na restituição do apetrecho, apresentando, no 

mesmo ato, os respectivos registros, sob pena de perdimento.

Despacho/Decisão: Autos nº 775-77.2015.811.0108 (Cód. 48404)Autor: 

Ministério Público Estadual Réu: João Batista da Cruz Silva AÇÃO 

PENALVISTOS.Considerando que a arma de fogo apreendida nos autos já 

foi periciada, inexistindo interesse à persecução penal, nos termos do 

artigo 25, da Lei 10.826/03 e do Provimento nº 05/2017-CGJ, determino a 

intimação, ainda que por edital, da parte interessada e/ou eventual 

proprietário de boa fé para se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o 

laudo pericial e o interesse na restituição do apetrecho, apresentando, no 

mesmo ato, os respectivos registros, sob pena de perdimento.Não 

havendo interesse, ou ainda, decorrido o prazo sem manifestação, 

decreto desde já o perdimento em favor da União da arma de fogo, que 

deverá ser encaminhada ao Comando do Exército para destruição.Sem 

prejuízo, até que se decida quanto à sua destinação final, nos termos do 

art. 3º do Provimento 05/2017-CGJ, determino que a arma de fogo 

apreendida seja encaminhada à Delegacia de Polícia desta urbe, mediante 

requisição de escolta à Polícia Militar local.Por fim, expeça-se carta 

precatória para citação do réu, a ser cumprida no endereço indicado às 

fls. 70.Cumpra-se, expedindo o necessário.Tapurah/MT, 23 de outubro de 

2017.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 06 de novembro de 2017

Carlyne Ticyane Ferreira Ortiz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48682 Nr: 903-97.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Augusto Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu 

Luciano Augusto Cardoso da Silva da imputação criminal que lhe foi 

feita.Ante a decisão absolutória, determino a restituição do valor pago a 

título de fiança, ao réu.Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente.PRIC.Tapurah/MT, 19 de dezembro de 2017. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 50943 Nr: 56-61.2016.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirlei de Aparecida Goubad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 14068-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte Embargada, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao cálculo 

judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57621 Nr: 1984-81.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Ribeiro Triques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicios Borges - 

OAB:21.927-O, RENATO TENORIO ALVES - OAB:MT 20.017-O

 Isto posto, concedo ao acusado Rafael Ribeiro Triques o benefício da 

liberdade provisória, revogando a ordem de prisão cautelar que perdura 

há 7 meses, oportunizando-lhe responder em liberdade à acusação que 

lhe é imputada, impondo-lhe, todavia, medidas cautelares alternativas à 

prisão, nos moldes do art. 319 do CPP:i) comparecimento mensal ao Fórum 

da Comarca onde for residir para informar e justificar suas atividades, 

assim como, proibição de se ausentar da Comarca sem autorização 

judicial;ii) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, 

bem como expressa proibição de frequentar bares, lanchonetes, 

restaurantes ou estabelecimento congêneres;iii) diante da notícia de que 

pôs-se em fuga por duas oportunidades, durante a tramitação processual, 

fato que desfaz a confiança em sua obediência aos limites acima 

impostos, determino a aplicação do sistema de monitoramento eletrônico 

(art. 319, IX do CPP), devendo o acautelado informar seu roteiro diário de 

deslocamento (residência, trabalho, familiares), a fim de que seja 

esquadrinhado o perímetro de deslocamento em que poderá transitar 

durante o período de vigência da cautelar;Ressalte-se, porém, que a 

soltura está condicionada à implantação do equipamento de monitoramento 
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eletrônico (tornozeleira eletrônica) que deve ser operacionalizado pelo 

próprio presídio em que se encontra acautelado o increpado e passadas 

as coordenadas e limitações para acompanhamento do cumprimento para 

o presídio da localidade em que for residir (caso o réu declare intenção de 

retornar a esta cidade, devem ser prestadas as coordenadas e 

informações à cadeia pública de Porto dos Gaúchos).Intime-se o acusado 

do teor desta decisão.Cientifiquem-se o Ministério Público, bem como a 

Defensoria Pública.Oficie-se à Diretoria do Presidio Ferrugem 

cientificando-a do teor da decisão e solicitando as providências 

necessárias para a instalação do equipamento de monitoramento 

eletrônico. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61053 Nr: 3003-54.2017.811.0108

 AÇÃO: Petição->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAPURAH - MT, 

ERNESTO SANTO SIRLONI SETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3003-54.2017.811.0108 (Código 61053)

Autor: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Tapurah/MT

INCIDENTE

VISTOS.

Tendo em vista que a avaliação realizada pela oficial de justiça desta 

Comarca (f.70) apresentou valores aproximados ao indicado pela 

autoridade policial, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Sem prejuízo, intime-se o causídico para apresentar o substabelecimento, 

nos termos da determinação judicial derradeira.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 08 de janeiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 5/2018-TNN

O Doutor Jean Paulo Leão Rufino, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Portaria nº 003/2018-DF que revogou a designação do 

servidor Ercilio Giacomel, matrícula 20.784, Analista Judiciário - PTJ, da 

função de Gestor Judiciário da Vara Única desta Comarca a partir de 

01/01/2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Aline Schorro, matrícula n. 32.619, Analista 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária, no período 

de 01/01/2018 a 17/01/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de janeiro de 2018.

 Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55520 Nr: 472-35.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA ZANCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA TORRES BAPTISTA - 

OAB:OAB/MT 9334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos.

Considerando que a parte requerida cumpriu voluntariamente os termos da 

condenação, defiro o requerimento da parte autora (fl. 126).

Proceda-se o Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a 

transferência dos valores depositados nos autos conforme requerido, 

atentando-se para as novas determinações contidas na Resolução nº 

15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos 

judiciais.

 CUMPRA-SE o art. 450, § 3º, da CNGC.

Sem prejuízo, certifiquem-se quanto ao pagamento das custas 

processuais.

Após, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62062 Nr: 1042-50.2017.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, com finalidade de 

promover a citação do requerido, bem como a busca e apreensão do 

veículo solicitado, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais). O referido 

valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante 

de pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35304 Nr: 507-39.2008.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS COBOS - ME, LUI CARLOS 

COBOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 37.293,45, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada LUIS CARLOS COBOS - ME, portadora do CNPJ 

02.169.238/0001-70 ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 
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desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59223 Nr: 987-36.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO PAPST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designe-se nova data para audiência de conciliação e expeça-se carta 

para citação/intimação, nos termos da decisão inicial, atentando-se para o 

novo endereço apresentado à fl. 33.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60082 Nr: 1413-48.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO JOSÉ ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TERUO MATSUNAGA 

JUNIOR - OAB:22246/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

Nº3056

 CERTIFICO, e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que a 

Contestação acostada às fls. 89/100, foi apresentada TEMPESTIVAMENTE 

pelo requerido.

CERTIFICO ainda, que neste mesmo ato, passo a INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE, para querendo, no prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62241 Nr: 1150-79.2017.811.0085

 AÇÃO: Justificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA GENEZI DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, JOELÇO RIBAS 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1150-79.2017.811.0085 (Código 62241)

Requerente: Eva Genezi dos Santos Alves

Requerido: Previter – Fundo Municipal de Previdência Social de Terra Nova 

do Norte-MT

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verificam-se irregularidades a serem 

sanadas na exordial, uma vez que, são impedidos de exercer a advocacia 

os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a 

Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade 

empregadora (art. 30, inciso I da Lei 8.906/1994). A vedação aplica-se ao 

servidor ocupante de cargo de secretário da administração municipal em 

demanda ajuizada em desfavor do município. Trata-se de uma proibição 

parcial, já que a pessoa não poderá exercer a advocacia em determinadas 

situações.

Portanto, tendo em vista que o procurador constituído pela parte autora, 

também ocupa o cargo de secretário neste município, bem como a parte 

requerida neste litígio se trata de uma autarquia municipal, DECLARO o 

advogado impedido de atuar no feito.

Intime-se o patrono do requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 

do Código de Processo Civil/2015, emendar a inicial, devido a incapacidade 

processual, conforme preceitua o art. 74 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 15 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 14890 Nr: 213-60.2003.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS, TEREZINHA RODRIGUES DE 

FREITAS, MATEUS RODRIGUES DE FREITAS, GEDILZA DE OLIVEIRA 

FREITAS, CRISTYANNE HATTORI FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, GERSON CAMILO DE PAULA - OAB:OAB/MT 5.179- O, 

Liliane Casadei - OAB:6989/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS 

VALERIO - OAB:OAB/MT 18.267, Neuma Terezinha Cielo Mânica - 

OAB:OAB/MT 3.508-B, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:MT 15.969, TIAGO XAVIER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15473

 Vistos.

Abram-se vistas dos autos ao advogado da parte executada, conforme 

requerido à fl. 126.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36941 Nr: 955-75.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HG INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA-PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 56.302,40, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada HG INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA -ME, 

portadora do CNPJ 36.909.166/0001-72, MILTON JOSÉ TONIAZZO, 

portador do CPF 227.896.930-72 e MARILUCI GUISSO, portadora do CPF 

621.977.031-53 ainda não adimpliram o crédito que se encontra em 

execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 
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Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

dias.

Quanto ao pedido de pesquisa via RENAJUD, é certo que o Judiciário 

possui o sistema, diretamente interligado ao Departamento Nacional de 

Trânsito. No entanto, em que pese o pedido da autora, entendo que há 

óbice intransponível ao deferimento da consulta via RENAJUD, tendo em 

vista que o sistema tem a vocação de prevenir direitos de terceiros de 

boa-fé, inscrevendo no registro do automóvel constrição pretérita que 

recai sobre o bem móvel.

A jurisprudência mato-grossense já asseverou que “(...) Não pode o Juízo 

singular se valer do sistema RENAJUD para deflagrar penhora originária, 

se o credor não relaciona a existência de veículos. Ao Judiciário não cabe 

assumir os ônus e as diligências que são de responsabilidade do 

exequente”. (TJMT – AGI n° 84789/2012, DES.MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/09/2012, DJE 

17/09/2012)

No mesmo sentido, e ressaltando a finalidade específica do sistema 

Renajud, colaciona-se o seguinte aresto, in verbis:

“(...) A função precípua do RENAJUD é o resguardo de terceiros de boa-fé 

e a criação de óbice à dilapidação antijurídica de patrimônio do devedor. 

Todavia no caso de penhora, só é permitida a sua averbação no sistema, 

ou seja, o credor que já logrou anterior constrição de determinado 

automóvel em processo específico poderá anotá-la nos registros do 

RENAJUD, diretamente interligado ao Departamento Nacional de Trânsito, 

lançando mão de um importante canal de publicidade para a constrição. 

Impossibilidade de utilização do instrumento para a constrição primeira de 

bem não especificado. Agravo de instrumento interposto pelo credor ao 

qual se nega provimento.” (Agravo de Instrumento nº 

2011.022965-9/0000-00 - Relator Des. Ruy Celso Barbosa Florence– 

06/09/2011)

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, 

indefiro o pedido da parte exequente, posto que é ônus da parte diligenciar 

na tentativa de localização de bens do executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50731 Nr: 650-86.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES RODRIGUES DOS SANTOS, IDEIR RODRIGUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o senhor Gestor Judiciário quanto ao cumprimento integral da 

decisão de fl. 95, especificadamente quanto a intimação da parte autora e 

decurso de prazo para cumprir as providências determinadas.

Na sequência, abram-se vistas ao requerido para manifestação, no prazo 

legal.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50846 Nr: 771-17.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCEU RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 

16500-B, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 45.163,59, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada Nilceu Rodrigues de Paula, portador do CPF 786.126.671-00 

ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente sobre a penhora 

realizada às fls. 28/35, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50906 Nr: 835-27.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Vistos.

Designo o dia 21 de março de 2018, às 13:30 horas, para audiência de 

interrogatório do réu.

Manifestem-se as partes quanto ao atual endereço da testemunha não 

localizada (fl. 167), ou eventual desistência, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão.

Sem prejuízo, desentranhe-se a carta precatória de fls. 120/123 e junte-se 

ao processo respectivo, renumerando-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51786 Nr: 476-43.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Execução de Honorários” movida por Hélio Pereira de Souza 

contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a prestação 

jurisdicional.

Devidamente citado, a parte executada não se opôs aos valores 
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apresentados na presente execução (fl. 40).

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Considerando que a parte executada não se opôs aos valores 

apresentados pela parte autora na exordial, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 20.168,40 (vinte mil, cento e sessenta e oito reais e 

quarenta centavos).

Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria da Vara o cumprimento do 

Provimento n.º 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57442 Nr: 124-80.2016.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada nos presentes 

autos para o dia 20/02/2018 com início às 16:00 horas, consignando ainda 

que a intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu 

advogado (Art. 334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no 

caso de audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59460 Nr: 1106-94.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES AGRODIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL DOS S. S. 

APOLINÁRIO - OAB:OAB/SP 368.337, RAFAELA A. DE SOUZA - 

OAB:12535-E OAB/MT

 Vistos.

Considerando o acordo juntado à fl. 51 e verso, antes de analisá-lo, 

determino a intimação do patrono da parte requerida para regularizar a 

representação processual, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34361 Nr: 612-50.2007.811.0085

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARISA TEREZINHA VESZ, para devolução dos 

autos nº 612-50.2007.811.0085, Protocolo 34361, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39330 Nr: 438-02.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO -CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA DO CARMO ZALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B OAB/MT, MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - OAB:10.885 

OAB/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 Execução Fiscal n° 438-02.2011.811.0085 (Código 39330)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DE MATO GROSSO -CRCMT em face de CLEUSA DO 

CARMO ZALESKI, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente requereu a extinção do 

feito informando quitação da dívida executada (fl. 82).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 487, III, ‘b’, 

ambos do Código de Processo Civil, desconstituindo eventuais penhoras 

realizadas nos autos.

Eventuais custas, pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte/MT, 14 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39673 Nr: 747-23.2011.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de João Batista Duque, ambos qualificados 

nos autos.

Decisão inicial às fls. 47 e verso.

No entanto, antes mesmo do cumprimento da decisão liminar e citação da 

parte requerida, a parte autora requereu a extinção da ação pela 

desistência (fl. 87).

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que ainda não houve apresentação de 

contestação por parte da requerida, uma vez que nem foi citada, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, revogando a liminar deferida.

 Eventuais custas pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se após as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39726 Nr: 800-04.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50285 Nr: 180-55.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁDML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EK-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:OAB/MT 10.279, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que não foi possível realizar a consulta online no 

sistema disponível – SIEL - conforme determinado às fls. 90, vez que não 

constam nos autos dados suficientes para busca (nome e/ou nome da 

mãe e/ou data de nascimento).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51918 Nr: 600-26.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROVENA HERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CIFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/SP 385.565, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:OAB/SP 385.571, FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MG 76696

 Certifico e dou fé que passo a INTIMAR as parte acerca da determinação 

de fls. 197, a seguir transcrita: (...) INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de 10 dias, valendo o silêncio pela inexistência. (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54366 Nr: 1121-34.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO KENSY VENTURA, ALTAIR BENEDITO 

VENTURA, JUAREZ APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1121-34.2014.811.0085 (Código 54366)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de ação de execução ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE, em face de JAIRO 

KENSY VENTURA E OUTROS, devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida à fl. 27.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo de composição juntado às fls. 56/58, pugnando pela sua 

homologação e suspensão do processo até o cumprimento integral do 

acordo celebrado.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

 Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 57/58, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive 

a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, 

DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o cumprimento integral do 

acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso II, do NCPC.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte/MT, 11 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55505 Nr: 467-13.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação reconhecimento e dissolução de união estável proposta 

por EVANI DA COSTA em face de JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, 

ambos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida à fl. 20.

Designada audiência de conciliação, a parte requerida informou que voltou 

a conviver com a parte autora, conforme termo de audiência de fl. 42.

Instada a manifestar-se, a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência (fls. 43/44).

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação alegando 

ausência de interesse processual, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil, revogando os alimentos provisórios deferidos.

 Eventuais custas pela parte autora.

Transitada em julgado, após as anotações de estilo, arquivem-se com as 

baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55785 Nr: 617-91.2015.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITA APARECIDA ARAUJO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que não foi possível realizar a consulta online no 

sistema disponível – SIEL - conforme determinado às fls. 60, vez que não 

constam nos autos dados suficientes para busca (nome e/ou nome da 

mãe e/ou data de nascimento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59221 Nr: 985-66.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAOLA EMANNUELY DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR PEREIRA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 Autos n° 985-66.2016.811.0085 (Código 59221)

Exequente: Paola Emannuely dos Santos

 Executado: Adir Pereira dos Santos

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente planilha atualizada do débito.

Após, voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Às providencias.

Terra Nova do Norte/MT, 18 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60382 Nr: 119-24.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILIA LUCIA MONTAGNER, ROSICELIA APARECIDA 

MONTAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL CANDIDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO IVO CARVALHO DUARTE 

- OAB:5074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 119-24.2017.811.0085 (Código 60382)

Requerente: Edilia Lucia Montagner e Rosicleia Aparecida Montagner

Requerido: Jamil Candido de Almeida

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 15 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60838 Nr: 353-06.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAR, BDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O, MÁRCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 320 do Novo Código de Processo Civil, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Dessa forma, considerando que a parte autora não juntou aos autos cópia 

dos documentos de identificação de BRUNO DA SILVA PILLER, intime-se 

para, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, 

completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do parágrafo único, do artigo 321, do mesmo 

Código.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61052 Nr: 458-80.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que a 

CONSTESTAÇÃO acostada às fls. 79/87, foi apresentada 

TEMPESTIVAMENTE pela parte requerida.

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca da CONTESTAÇÃO e documentos de fls. 

79/87, para querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61162 Nr: 520-23.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese os termos da inicial de fls. 04/10, intime-se o patrono para 

regularizar a representação processual de RONALDO BARBOSA DE 

CASTRO, no prazo de 15 dias, sob pena de restar prejudicada a 

homologação do acordo.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62535 Nr: 1373-32.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIRTON BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação de que o autor sofre de “Retardo Mental 

(CID10 F71.1) e Esquizofrenia (CID10 F20.9)”, resta caracterizado que o 

aludido não tem capacidade para outorgar procuração em razão de seu 

estado, necessitando da nomeação de um curador para tanto.

Sendo assim, determino a suspensão do presente feito, BEM COMO A 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA, SE ASSIM ENTENDER, INGRESSAR COM 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO DO AUTOR.

Ajuizada eventual ação de interdição, apense-se a este feito, voltando-me 

IMEDIATAMENTE ambos os autos conclusos.

Caso contrário, conclusos para a extinção deste feito.

Cumpra-se URGENTEMENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62642 Nr: 1465-10.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI TERESINHA VERLINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar sobre o recebimento da presente ação, intime-se o 

patrono para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos cópia de comprovante 

de residência da parte autora.

 Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para novas deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 14887 Nr: 214-45.2003.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A, ROGERIO LAVEZZO - OAB:5.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR RODRIGUES DE 

FREITAS VALERIO - OAB:OAB/MT 18.267

 Vistos.

Abram-se vistas dos autos ao advogado da parte executada, conforme 

requerido à fl. 193.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29361 Nr: 1564-34.2004.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON JOSE TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Sueny Dioz Silva - 

OAB:8170, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 119.542,60, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada MILTON JOSE TONIAZZO, portadora do CPF 227.896.930-72 

ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29451 Nr: 1624-07.2004.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDSS-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 30.537,21, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada ANNA ANTONIA TITTON TOMÉ, portadora do CPF 

621.570.601-97 ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Indefiro o pedido de expedição de ofício às Cooperativas de Créditos, 

posto que as mesmas já estão incluídas no Sistema BacenJud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30515 Nr: 2524-87.2004.811.0085

 AÇÃO: Exceção de Incompetência de Juízo->Exceções->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LEMES DA ROSA, MARCIO LEMES 

DA ROSA, JOSÉ CARLOS ALVES DE MATTOS, HÉLIO LUIZ JUNIOR, 

VALTER ALVES DE MATTOS, PEDRO MATIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:7274/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARISA TEREZINHA VESZ, para devolução dos 

autos nº 2524-87.2004.811.0085, Protocolo 30515, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32298 Nr: 965-61.2005.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE APARECIDA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online requerido pela parte autora nos 

presentes autos, visto que a parte executada não adimpliu o crédito que 

se encontra em execução.

 Antes de analisar o pedido da parte autora, intime-se para apresentar o 

cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 dias, sob pena de inviabilizar 

a análise do pedido.

Decorrido o prazo, certifique-se, voltando-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33504 Nr: 1001-69.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448, JOEMAR MORAES ROSA-PROCURADOR FED. DO IBAMA - 

OAB:2056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 4.890,70, requerida 

pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte executada 

SERGIO CARDOSO, portadora do CPF 767.231.861-68 ainda não adimpliu 

o crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34047 Nr: 303-29.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE, MANOEL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CARLOS ANGONESE, MARIA 

ANTONIETA GUISSO, MARCOS ANTONIO ANDRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 28.968,01, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada ROGÉRIO CARLOS ANGONESE, portadora do CPF 

522.716.501-78, MARIA ANTONIETA GUISSO, portadora do CPF 

681.817.799-91 e MARCOS ANTONIO ANDRES, portador do CPF 

632.770.341-00 ainda não adimpliram o crédito que se encontra em 

execução. Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo 

Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no 

Gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37023 Nr: 1041-46.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETELVINO DE SOUZA GUERRA, CARMÉLIO DE 

SOUZA GUERRA, LOURDES FÁTIMA GRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Certifico e dou fé, que não foi possível realizar a consulta online no 

sistema disponível – SIEL - conforme determinado às fls. 57, vez que não 

constam nos autos dados suficientes para busca (nome e/ou nome da 

mãe e/ou data de nascimento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38261 Nr: 822-96.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. T. BALBINOT PARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 2.493,20, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada G. T. BALBINOT PARIS, portadora do CNPJ 02.343.454/0001-90 

ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução. Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.Posto isto, DEFIRO a 

penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 
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autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Com a efetivação do 

bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, determino que 

seja imediatamente comunicado, via malote digital, o Departamento de 

Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 

015/2012/TP.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

dias.Indefiro o pedido de expedição de ofício às Cooperativas de Créditos, 

posto que as mesmas já estão incluídas no Sistema BacenJud.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38270 Nr: 831-58.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR GONÇALVES COMERCIO, OSMAR 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 13.785,60, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada OSMAR GONÇALVES COMERCIO, portadora do CNPJ 

00.246.632/0001-30 ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50731 Nr: 650-86.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES RODRIGUES DOS SANTOS, IDEIR RODRIGUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos moldes determinados às fls. 97, que neste ato 

passo a INTIMAR a parte AUTORA acerca da determinação de fls. 95, a 

seguir transcrita: " Vistos.Considerando que a sentença proferida às fls. 

67/70 foi anulada, cumpra-se a r. decisão de fls. 92, intimando-se a parte 

autora para, no prazo de 30 dias, requerer o benefício pleiteado, na via 

administrativa, sob pena de extinção do feito. (...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50917 Nr: 846-56.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON FERREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.M. LAMINADOS MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

- OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, 

VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR as partes do documento 

acostado às fls. 123/125, referente a transferência do valor bloqueado via 

bacenJud para conta no Banco do Brasil.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 51472 Nr: 155-08.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLORIANO ALVES MARTINS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

FLORIANO ALVES MARTINS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de não vacinação de animais da espécie bovina contra brucelose, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2013344/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/01/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.591,39

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51809 Nr: 499-86.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA PEREIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 17.830,33, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada CAMILA PEREIRA DA SILVA - ME, portadora do CNPJ: 

11.134.968/0001-27 ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 
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execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52511 Nr: 1162-35.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LONI WEBER SIEVERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Processo nº 1162-35.2013.811.0085 (Código 52511)

Requerente: Loni Weber Sievers

Requerido: Oi Móvel S/A

Vistos.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Loni Weber Sievers em desfavor de Oi 

Móvel S/A.

Pois bem. O objeto da lide fora afetado pelo STJ Tema 954, onde há 

determinação de “suspensão de todos os processos pendente, individuais 

ou coletivos que versem sobre idêntica questão e que tramitem em 

território nacional nos termos do 1.037, II, do CPC/2015”. (Decisão 

publicada no DJE de 07/06/2016), in verbis:

 “Ocorrências de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de 

serviços não contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e 

internet, bem como se configurando o dano seria aplicável o 

reconhecimento “in re ipsa” ou a necessidade de comprovação nos autos 

prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores 

supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando 

de serviços não contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e 

internet – se decenal (artigo 205 do Código civil) trienal (artigo 206, §3º, IV 

do Código Civil) ou outro prazo; repetição de indébito simples ou em dobro 

e, se em dobro se prescinde, ou não, da comprovação de má-fé do credor 

(artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da 

sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); Abrangência da repetição 

de indébito – se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados 

pela parte autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado 

em sede de liquidação de sentença mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos”.

Isso posto, considerando que há no processo alguma dessas questões, 

DETERMINO o cumprimento e suspensão indeterminada do processamento 

até que o STJ decida o Tema 954 – NCPC, art. 1.037, II.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 18 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52920 Nr: 150-49.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 150-49.2014.811.0085 (52920)Vistos.Intime-se a parte 

autora do resultado negativo da penhora online realizada, via BacenJud 

(fls. 57/59).Em relação ao pedido de pesquisa via RENAJUD, é certo que o 

judiciário possui o sistema, diretamente interligado ao Departamento 

Nacional de Trânsito. No entanto, em que pese o pedido da autora, 

entendo que há óbice intransponível ao deferimento da consulta via 

RENAJUD, tendo em vista que o sistema tem a vocação de prevenir 

direitos de terceiros de boa-fé, inscrevendo no registro do automóvel 

constrição pretérita que recai sobre o bem móvel.(...) Em razão do 

exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, indefiro o 

pedido da parte exequente de pesquisa via RENAJUD.Indefiro, também, a 

expedição de ofício ao CRI, posto que é ônus da parte diligenciar na 

tentativa de localização de bens do executado.Quanto ao pedido de 

pesquisa junto ao INFOJUD, considerando que o juízo não está obrigado a 

ficar diligenciando indefinidamente junto aos sistemas em busca de bens 

da parte devedora, posto que é ônus da parte tal providência, antes de 

analisar tal pedido, determino que a parte autora comprove nos autos 

eventuais diligências negativas implementadas visando localizar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do 

pedido.Cumpra-se.Terra Nova do Norte/MT, 14 de dezembro de 2017.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54142 Nr: 1008-80.2014.811.0085

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PARANHAS DA SILVA, MARIA DE OLIVEIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI PAIMEL DA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:OAB/MT 

Nº 17782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 S E N T E N Ç A

 Vistos.

O impugnante Antonio Paranhas da Silva e Maria de Oliveira da Silva 

ingressaram com impugnação ao pedido de Justiça Gratuita com relação 

aos Autos nº 614-73.2014.811.0085 (Código 53540) em face de Edinei 

Paimel da Trindade, alegando que o impugnado não comprovou sua 

situação de pobreza como determina a lei.

Devidamente intimada, a impugnado rechaçou os argumentos deduzidos 

pelo impugnante e requereu a improcedência do pedido.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

 Trata-se de impugnação ao pedido de Justiça Gratuita ao argumento da 

ausência de prova de hipossuficiência econômica.

Analisando o art. 4º, da lei 1060/50 c/c o §2º do artigo 99 do Novo Código 

de Processo Civil, constato que não há necessidade prévia de 

comprovação de pobreza, bastando para tanto a declaração.

Ademais, conforme artigos supracitados, esta simples afirmação pode 

estar contida na própria petição inicial, não havendo também necessidade 

de se juntar uma declaração específica.

Pelo contrário, para o indeferimento do pedido de justiça gratuita, deverá a 

parte contrária comprovar que o requerente não se enquadra em tal 
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situação, fato este que não vislumbro neste feito.

Isto posto, e sem maiores delongas, julgo improcedente a impugnação ao 

pedido de Justiça Gratuita, mantendo-a conforme deferida nos Autos nº 

614-73.2014.811.0085 (Código 53540) em apenso.

Condeno o impugnante no pagamento das custas e despesas 

processuais.

Translade-se cópia desta decisão para os autos Autos nº 

614-73.2014.811.0085 (Código 53540) em apenso e certifique-se.

Após o trânsito em julgado, desapense-se e arquive-se com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54567 Nr: 1242-62.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CALEGARI DA PAZ, JAIME SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 66.485,34, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte autora 

nos presentes autos, visto que o executado Jaime Sauer portador do CPF: 

395.301.831-00 ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso reste infrutífero, DETERMINO que SE PROCEDA à busca nos 

sistemas à disposição deste juízo referente ao endereço da parte 

executada Sandro Calegari da Paz. Se distinto do constante dos autos, 

PROMOVA-SE a citação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54787 Nr: 51-45.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BIANCHET FRIGHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, 

MILTON JOSE TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIARA GABBIATTI - 

OAB:OAB/MT Nº17.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a produção da prova testemunhal requeria pela parte autora (fls. 

216/217).

Designo o dia 13 de março de 2018, às 16:00 horas, para audiência de 

instrução.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55489 Nr: 455-96.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO ANDERÇÃO, JOAREZ PRUZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 50.632,33, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada SÍLVIO ANDERÇÃO, portadora do CPF 938.236.141-34 e 

JOAREZ PRUZAK, portador do CPF 012.493.761-65 ainda não adimpliu o 

crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55561 Nr: 495-78.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT Nº3056

 Vistos.

Procedam-se aos atos necessários para a transferência dos valores 

depositados nos autos, conforme requerido pelo autor (fl. 152), 

atentando-se para as novas determinações contidas na Resolução nº 

15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos 

judiciais.

 CUMPRA-SE o art. 450, § 3º, da CNGC.

Após, intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57307 Nr: 43-34.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 4.797,76, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a executada 

RONALDO DA SILVA PEDROSO, portador do CPF: 001-010.611-10 ainda 

não adimpliu o crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57582 Nr: 188-90.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MARAFON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o requerimento da parte autora de fls. 45/47, determino a 

intimação do requerido para se manifestar, no prazo de 90 (noventa) dias, 

quanto à possibilidade de concessão administrativamente do benefício 

perseguido, apontando eventuais provas a serem colhidas, valendo o 

silêncio como negativa do benefício pleiteado administrativamente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58787 Nr: 814-12.2016.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de efetivar a citação da parte requerida por edital, determino que o 

senhor Gestor Judiciário realize buscas online pelo convênio do TJMT, 

visando a localização do atual endereço da aludida parte.

Caso reste frustrada a localização do endereço ou o endereço indicado 

seja o mesmo constante nos autos, efetive-se a citação por edital, com 

prazo de 30 dias, conforme requerido pela parte autora.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58966 Nr: 880-89.2016.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI PEREIRA MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:OAB/MT 10641

 Vistos.

Tendo sido juntado documento que serve como prova escrita sem eficácia 

de título executivo, verifica-se que a ação monitória é pertinente (NCPC, 

art. 700).

Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, de entrega 

de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o 

prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o 

pagamento de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor 

da causa (CPC, art. 701), anotando-se, ainda, nesse mandado, que, caso 

o réu o cumpra, no prazo estipulado, ficará isento de custas processuais 

(NCPC art. 701, § 1º).

Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (NCPC art. 701, §2º).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte/MT, 24 de outubro de 2016.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59377 Nr: 1067-97.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR UMBERTO SCHONS, CLEDSON 

ROBERTO VOLKWEIS, VITORINO LUIZ VOLKWEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 71.005,34, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada ADELAR UMBERTO SCHONS, portadora do CPF 

828.981.709-68 e CLEDSON ROBERTO VOLKWEIS, portador do CPF 

013.463.201-01 ainda não adimpliram o crédito que se encontra em 

execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 
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dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59638 Nr: 1174-44.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA, FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 68.185,88, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte 

executada ANTONIO DA SILVA, portadora do CPF 513.375.769-72 ainda 

não adimpliu o crédito que se encontra em execução. Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.Posto isto, DEFIRO a 

penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Com a efetivação do 

bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, determino que 

seja imediatamente comunicado, via malote digital, o Departamento de 

Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 

015/2012/TP.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias.Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para apresentar o 

atual endereço do executado Francisco da Silva, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59641 Nr: 1177-96.2016.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO PREZNISKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1177-96.2016.811.0085 (Código 59641)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-Grossense, em face de Jair Paulo 

Prezniska, devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida à fl. 62.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo de composição juntado às fls. 67/68, pugnando pela sua 

homologação e suspensão do processo até o cumprimento integral do 

acordo celebrado.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

 Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 67/68, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive 

a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, 

DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o cumprimento integral do 

acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso II, do NCPC.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte/MT, 11 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59816 Nr: 1272-29.2016.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON RODRIGO DENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:370960, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de fl. 52, intime-se a parte autora para manifestar-se nos 

autos, no prazo de 15 dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60309 Nr: 86-34.2017.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR LOVISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADIR LOPES SOARES, GILVANA DEODATO 

DE SOUSA SOARES, JAIR LOPES SOARES, ROSANGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LOVISON - OAB:19013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 Certifico e dou fé que neste ato passo a intimar a parte autora acerca dos 

documentos juntados às fls. 242/252.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62240 Nr: 1149-94.2017.811.0085

 AÇÃO: Justificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA ALZIRA DE ARAÚJO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, JOELÇO RIBAS 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1149-94.2017.811.0085 (Código 62240)

Requerente: Dinalva Alzira de Araújo Lima

Requerido: Previter – Fundo Municipal de Previdência Social de Terra Nova 

do Norte-MT

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verificam-se irregularidades a serem 

sanadas na exordial, uma vez que, são impedidos de exercer a advocacia 

os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a 

Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade 

empregadora (art. 30, inciso I da Lei 8.906/1994). A vedação aplica-se ao 

servidor ocupante de cargo de secretário da administração municipal em 

demanda ajuizada em desfavor do município. Trata-se de uma proibição 

parcial, já que a pessoa não poderá exercer a advocacia em determinadas 

situações.

Portanto, tendo em vista que o procurador constituído pela parte autora, 

também ocupa o cargo de secretário neste município, bem como a parte 

requerida neste litígio se trata de uma autarquia municipal, DECLARO o 

advogado impedido de atuar no feito.

Intime-se o patrono do requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 

do Código de Processo Civil/2015, emendar a inicial, devido a incapacidade 

processual, conforme preceitua o art. 74 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 15 de janeiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62762 Nr: 1558-70.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JUNIOR PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES DE SOUZA - 

OAB:23372/O

 Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva ao acusado Alex Junior Pereira Soares, 

mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e 

motivos já expostos. Dessa forma, verifico que os argumentos expedidos 

em sede de resposta à acusação não são suficientes para ilidir a “opinio 

delicti”, ou seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do 

delito e os indícios de autoria.Assim, ante a inexistência de quaisquer das 

hipóteses ensejadoras do julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 397, CPP, DESIGNO solenidade para 21/02/2018 às 14h00min, 

DETERMINANDO a intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do 

órgão ministerial para comparecimento. Depreque-se a oitiva das 

testemunhas, se necessário, fixando prazo para o cumprimento, 

consoante preceitua o item 7.3.5 da CNGC.Com o fito de evitar que os 

autos venham conclusos na data da solenidade sem o cumprimento 

integral ou justificativa a tanto, DETERMINO que a Secretaria de Vara 

CERTIFIQUE antes da conclusão.Intime-se. Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Terra Nova do Norte/MT, 19 de janeiro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-40.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ORFELINA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000175-40.2017.8.11.0085 REQUERENTE: ORFELINA SANTOS 

DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço da autora, bem como seus documentos 

pessoais. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 22 de janeiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-14.2013.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MS0009894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010046-14.2013.8.11.0085 EXEQUENTE: ERIVAN FERREIRA 

DO NASCIMENTO DINIZ EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Considerando a expedição do alvará eletrônico de ID n.º 5683573, 

INTIME-SE a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de quitação integral. Certifique-se Senhor Gestor 

Judiciário se possuem saldos remanescentes para devolução em relação 

à parte requerida, devendo atentar-se à rejeição dos embargos 

declaratórios de ID n.º 5683565. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 22 de janeiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-02.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ROBERTA TONIAZZO 00209034130 (REQUERENTE)

VANESSA ROBERTA TONIAZZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000087-02.2017.8.11.0085 REQUERENTE: VANESSA 

ROBERTA TONIAZZO 00209034130, VANESSA ROBERTA TONIAZZO 

REQUERIDO: CRISTIANE RODRIGUES Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para o julgamento antecipado, uma vez que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por Vanessa Roberta Toniazzo em desfavor de Cristiane 

Rodrigues. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Novo Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em síntese, 
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sustenta a parte reclamante que é credora da reclamada, em relação ao 

valor de R$ 649,87 (seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete 

centavos), conforme documentos anexos. Nota-se que a reclamada foi 

regularmente citada, deixando de comparecer à sessão de conciliação e 

deixando de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do 

réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas 

em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da 

inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Assim, outro caminho não há a não ser aplicar os 

efeitos da revelia e julgar procedente a pretensão. Ante o exposto, 

DECRETO a revelia da reclamada e JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na peça inicial e, por consequência, condeno a parte reclamada a 

pagar à parte autora importância de R$ 649,87 (seiscentos e quarenta e 

nove reais e oitenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 

161, § 1º, CTN), a contar a partir da citação e, o faço, com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. P.R.I.C. Terra Nova do Norte, 04 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-27.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZA TAYAMI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WBELO COMERCIO DE COSMETICOS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010297-27.2016.8.11.0085 REQUERENTE: RAIZA TAYAMI DA 

SILVA REQUERIDO: WBELO COMERCIO DE COSMETICOS - EIRELI - ME 

Vistos. Considerando o termo de audiência de ID n.º 5694636, DETERMINO 

ao Senhor Gestor Judiciário para que certifique-se quanto à intimação da 

parte requerida para o comparecimento à audiência conciliatória, bem 

como para a apresentação de contestação de mérito. Após, voltem-me 

conclusos com urgência para ulteriores deliberações. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 29 de novembro de 2017. (assinado 

digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-27.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZA TAYAMI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WBELO COMERCIO DE COSMETICOS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, em atendimento à r. determinação, que em consulta aos 

andamentos do presente feito constatou-se que a juntada aos autos do 

aviso de recebimento da citação da promovida deu-se em 11/07/2017 (id. 

8800133/8796729), de tal maneira que a mesma não se encontrava 

regularmente citada na data da audiência, conforme id. 5694636.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36498 Nr: 473-30.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Szablewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Autos n° 53/2009 (Código 36498)

Requerente: Jorge Szablewski

Requerido: Banco Finasa BMC S/A

Vistos.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação do executado, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Terra Nova do Norte/MT, 21 de novembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30073 Nr: 84-26.2001.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 26.165,27 (vinte e 

seis mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que o executado 

Valdir Alves de Souza, portador do CPF: 356.527.569-34 ainda não 
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adimpliu o crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32706 Nr: 210-03.2006.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS, ANDREIA CRISTINA PAPST DE CASTILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 210-03.2006.811.0085 (Código 32706)

Requerente: Andreia Cristina Papst de Castilhos

Requerido: Antonio Carlos das Chagas

Vistos.

Considerando que a penhora via BACENJUD restou infrutífera, conforme 

fls. 123/123-v, INTIME-SE a parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 18 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 23776 Nr: 393-95.2006.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Cruz Nunes, Claudio Cruz Nunes, Jozanes 

Assunção Nunes, Claudia Cruz Nunes Hartmann, Hilário Hartmann, 

Cleomendes Cruz Nunes, Kátia Cristina Leite Nunes, Clementes Cruz 

Nunes, Cleonicia Cruz Nunes de Faria, Luis Santana de Faria, Cleonilda 

Cruz Nunes Godinho, Olisses Godinho, Cleusa Cruz Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Profeta Ribeiro - 

OAB:7290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se o pagamento do RPV.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52284 Nr: 469-75.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Vara de Execuções Criminais de Araçatuba - SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Gustavo de Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rafaella Soares Nava 

- OAB:13358, Liomar Santos de Almeida - OAB:21.001/MT

 [...]Quanto ao exame criminológico/psicossocial, em que pese seja um 

meio importante de avaliação para que se afira se a oportunidade é 

adequada para reinserção do agente à comunidade, verifico que o fato o 

qual levou o recuperando a condenação não é delito praticado com 

violência ou grave ameaça, razão pela qual entendo ser desnecessária a 

sua realização, já que o exame criminológico não se caracteriza como um 

requisito obrigatório para a progressão do regime de execução da pena 

privativa de liberdade do condenado.A súmula 439 do STJ e a súmula 

vinculante 26 do STF reforçam o caráter facultativo da realização do 

exame criminológico, tratando-se de perícia excepcional.Neste 

sentido:CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO 

CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 

439/STJ. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. GRAVIDADE 

GENÉRICA DOS DELITOS PRATICADOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 

MAGISTRADO SINGULAR QUE JULGOU DESNECESSÁRIA A PERÍCIA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 7770 Nr: 73-50.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Dias de Souza, Joaquim Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16691-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - OAB:MT 

6465-E, Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4.161-MT

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Não foi bloqueada qualquer quantia.

 INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e/ou a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

Diante da informação de que a parte executada não possui bens 

penhoráveis, SUSPENDO A EXECUÇÃO pelo prazo de um ano, a contar 

desta data, suspensa a prescrição, com fundamento no art. 921, §1º do 

CPC, intimando-se a parte exequente acerca desta decisão, mediante 

publicação no DJe.

Agende-se um aviso no Sistema Apolo.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial (art. 921, §§ 2º 

a 4º, do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27799 Nr: 484-83.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Alves Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow 

Júnior-Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 
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OAB:8094

 DESPACHO

Vistos em correição.

BACENJUD infrutífero conforme documento anexo.

Remetam-se os autos à Fazenda Estadual, restituindo-se o prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61824 Nr: 899-85.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Maria da Silva, José Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Luiza Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Vitor Martins Cunha - 

OAB:14008 MT, Wanderley Lopes Conceição - OAB:14000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Peron - OAB:3060/MT

 Vistos, etc.

Defiro o requerido às fls. 79/81.

Intime-se pessoalmente a parte executada para retirada dos seus bens em 

posse dos exequentes, no prazo de 24 horas, devendo a diligência ser 

cumprida e o prazo ser contado inclusive durante o recesso forense, de 

forma a evitar o perecimento do direito da parte exequente, na forma do 

art. 214, I e 215, I, ambos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem a retirada dos bens, voltem conclusos para o Juiz 

Plantonista para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62388 Nr: 1232-37.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinval Domingos Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosária de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liomar Santos de Almeida - 

OAB:21.001, Mauro Paschoal Crema - OAB:19499-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos.

I – Não havendo nos autos conjunto probatório suficiente para análise da 

liminar, designo a audiência de justificação prévia para o dia 24/11/2017 às 

12h00min.

II – Nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, cite-se o réu para 

comparecer à audiência, em que poderá intervir, desde que o faça por 

intermédio de advogado.

III – O prazo para contestar, de 15 dias, contar-se-á a partir da intimação 

da decisão que deferir ou não a liminar (art. 564 do Código de Processo 

Civil).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28089 Nr: 770-61.2009.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar de Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de conciliação, a ser marcada e presidida pelo 

Conciliador, intimando-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 28590 Nr: 1270-30.2009.811.0077

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PASCHOAL CREMA - 

OAB:19499/O

 Ante o exposto, aplico o entendimento pacífico do STJ quanto à forma de 

cálculo das remições e indefiro o pedido do Ministério Público.DOS NOVOS 

CÁLCULOSElaborei nesta data novos cálculos, consoante parâmetros 

desta decisão.Considerando que já foram rebatidos todos os argumentos 

das partes, HOMOLOGO os cálculos em anexo, para todos os efeitos.O 

recuperando alcançará o requisito objetivo para progressão de regime em 

16/05/2020.Encaminhem-se duas cópias do cálculo à Cadeia Pública, uma 

para arquivo e outra para entregar ao recuperando, servindo como 

atestado de pena a cumprir.Intimem-se a Defesa e o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56395 Nr: 553-08.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner de Oliveira Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 DELIBERAÇÕES

Verifica-se que por ocasião da concessão da liberdade provisória foram 

impostas ao réu medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o 

comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, o que não 

foi observado pelo réu, consoante certidão retro e conforme reconhecido 

na própria audiência.

Embora o réu não tenha se evadido do distrito da culpa, o descumprimento 

das medidas impostas o sujeita à revogação da liberdade provisória (art. 

312, parágrafo único do CPP), podendo o Juiz, ainda, caso entenda 

suficiente, reforçar as medidas já impostas, em vez de decretar a prisão 

do réu.

No caso em comento, entendo que a prisão do réu é desnecessária, pois 

possui raízes na cidade e residência fixa, tanto que não se evadiu; 

contudo, considerando o flagrante e confessado descumprimento das 

medidas cautelares anteriormente impostas, é necessário seu 

recrudescimento.

A fiança é importante instrumento de vinculação do réu ao processo, 

sobretudo nos casos de crime ambiental, os quais são praticados visando 

ganhos econômicos pelo agente, razão pela qual acolho parcialmente a 

cota ministerial de fls. 183 e arbitro fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), considerando a capacidade econômica do acusado, 

demonstrada pelos elementos constantes dos autos e até mesmo pelo 

volume de instrumentos e produtos do crime apreendidos.

Mantenho, outrossim, as demais medidas cautelares anteriormente 

impostas, sendo que o comparecimento será semanal, cuja ciência reitero 

ao acusado nesta data, advertindo-o de que novo descumprimento 

ensejará revogação da liberdade provisória concedida.

Acrescento, ainda, como medida cautelar com fulcro no art. 319, II, do 

CPP, a proibição do acusado de frequentar os rios da região para pesca, 

com o intuito de impedir nova prática de pesca ilegal.

Concedo ao acusado o prazo de 10(dez) dias para recolhimento da 

fiança, sob pena de revogação da liberdade provisória e expedição de 

mandado de prisão.

Encaminhe-se cópia à Polícia Ambiental e à SEMA para fiscalização.

Em razão do adiantar da ora, redesigno a audiência em continuação para o 

dia 19/07/2017, às 14h, saindo intimados os presentes.

Defiro o pedido de oitiva do Delegado Dr. Clayton como testemunha do 

juízo, devendo ser intimado para a nova audiência.

Determino a condução coercitiva da testemunha Aline Ramalho Caldeira.

SERVE O PRESENTE TERMO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO E 

CONDUÇÃO COERCITIVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57758 Nr: 161-34.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacques Profeta Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O
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 Considerando que o acusado foi intimado pessoalmente desta audiência e 

não compareceu, declaro sua revelia, desnecessário seu interrogatório.

Tendo em vista o teor do depoimento da vítima e das testemunhas, 

imponho ao réu, com fundamento no art. 282 do CPP, a medida cautelar de 

proibição de aproximação a menos de 200 metros da vítima, seus 

familiares e das testemunhas, bem como a proibição de frequência à 

residência e/ou local de trabalho destas, sob pena de decretação da 

prisão preventiva.

Com efeito, embora haja medida protetiva deferida em autos diversos, 

aquela é menos abrangente que a medida ora deferida, porquanto 

destinada tão somente à vítima; e não vislumbro óbice à instituição de nova 

medida cautelar diversa da prisão, porquanto estas podem ser decretadas 

até mesmo de ofício pelo juiz, consoante art. 282, §2º, do CPP).

Expeça-se mandado de intimação do réu, com urgência.

Declaro encerrada da instrução. Às partes para Alegações Finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58510 Nr: 498-23.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Souza Goes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 DESPACHO

Vistos em correição.

Certifique-se se a ré foi citada e eventual decurso de prazo para 

resposta.

Em caso positivo, dê-se vista ao autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59770 Nr: 50135-40.2016.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandeluci Rumão Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesiel Alves Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Delis de Queiroz - 

OAB:16.802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 Delibero o presente feito para apreciação e homologação do MM. Juiz.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61995 Nr: 1007-17.2017.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Alencar de Moraes, Elifelite Batista Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Tenório Alves - 

OAB:20.017/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, por ordem do Exmo. Juiz desta Comarca, Dr. Elmo 

Lamoia de Moraes, a audiência agendada para esta data, fica redesignada 

para o próximo dia 19.01.2018, às 13h30min, tendo em vista que o 

Magistrado se encontra de licença médica, em razão de doença que 

impossibilitou o seu comparecimento para realização da referida audiência.

Ficam as partes presentes devidamente cientes da audiência redesignada.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62270 Nr: 1167-42.2017.811.0077

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Mineração Apoena S/A, Mineração Apoena S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BREDER BASTOS & AVILA LOGÍSTICA LTDA. 

– ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE NUNES PAZ - 

OAB:19260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, tomar 

ciência da audiência de conciliação designada para o dia 22/02/2018, às 

16 horas, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23611 Nr: 228-48.2006.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sidervan Miranda Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célia Maria dos Santos - 

OAB:5278-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR, para 

devolução dos autos nº 228-48.2006.811.0077, Protocolo 23611, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25886 Nr: 1237-11.2007.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesulino da Silva Oliveira, Paulo Alberto de 

Araujo, José Maria Machado, Valtencir Siqueira de Farias, Gerson de 

Oliveira Leite, Emanuel Dias Pacheco, Wilson Leite, Lídio Claro da Silva, 

Edson Assunção de Campos, Adalberto Pagliuca Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - 

OAB:, Ernani Arley da Silva - OAB:11.250, FABIANO ALVES ZANARDO 

- OAB:12770, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, Jose Roberto Santo da Cruz - 

OAB:OAB/TO 2855, Pedro Martins Verão - OAB:5858/MS, Wellen 

Candido Lopes - OAB:11608-A

 [...]DECISÃOVistos, etc.Acolho o parecer ministerial de 

fls.784/785.Considerando a suspensão das atividades do Núcleo da 

Defensoria Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, 

nomeio o Dr. Ivair Bueno Lanzarin, OAB/MT nº 8029, para a defesa do réu 

Lídio Claro da Silva, bem como nomeio o Dr. Robervelte Braga Francisco, 

OAB/MT nº 8834, para a defesa do réu Edson Assunção de Campos.Os 

honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.Intimem-se os causídicos nomeados para que assumam o 

compromisso apresentando defesa prévia no prazo legal, ou apontem o 

desinteresse no mesmo, manifestando-se nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias.Expeçam-se Cartas Precatórias para citação do acusado 

José Maria Machado nos endereços de fls. 786/787.Considerando que o 

acusado Jesulino da Silva Oliveira não foi encontrado para a citação 

pessoal, resultando na citação editalícia, não compareceu em juízo e nem 

constituiu advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, DETERMINO a 

suspensão do processo e o curso no prazo prescricional, pelo prazo de 

20 anos, nos termos da súmula 415 do STJ, devendo o feito ser 

desmembrado com relação a este acusado Jesulino da Silva Oliveira, o 

qual deverá ser encaminhado ao arquivo provisório.Analisando os 

elementos que instruem o processo, não verifico a necessidade de 

antecipar a produção de provas, porquanto inexistentes quaisquer dos 

fundamentos justificadores da medida excepcional.Decorrido o prazo 

previsto no artigo 109 do Código Penal, findar-se-á a suspensão do 

processo, devendo os autos serem remetidos conclusos para análise 

quanto à situação acusado.Considerando a presença dos requisitos do 

art. 312 do CPP, é necessária a prisão preventiva dos acusados por 

conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei 

penal, em razão da sua evasão do distrito da culpa sem informar endereço 

nos autos.Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados 

JESULINO DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos[...]

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28908 Nr: 1584-73.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. S. Trento-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow 

Júnior-Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de retirada de restrição lançada no RENAJUD sobre o 

veículo Ford/Fiesta HÁ 1.5L SE, elaborado pela parte executada.

Sem mais delongas, acolho o pedido de fls. 83/84, por não vislumbrar risco 

à satisfação da execução, tendo em vista a existência de outros bens 

constritos que se mostram suficientes para garantia dos débitos 

executados, bem como em razão da existência do liame da alienação 

fiduciária sobre o referido veículo, conforme se observa dos documentos 

anexos, o que demonstra a impossibilidade de sua penhora, tendo em 

vista que a propriedade do veículo é do agente financeiro, ressaltando a 

possibilidade de que a constrição recaia sobre os direitos do(a) 

executado(a) no respectivo contrato, mediante requerimento do(a) 

credor(a).

Dê-se vistas ao exequente para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31809 Nr: 1109-49.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Villar Perez, Armerinda Doria Perez, WAGNER 

VILLAR PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Murilo de Arruda Alves, Cartório do 1º 

Serviço Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, Celio Antero de 

Carvalho, Claudio José Wenpap Junior, Cartório de Registro Civil e Notas 

de Nossa Senhora do Livramento/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22.817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do 5º réu PRIMEIRO 

SERVIÇO REGISTRAL DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE/MT e do 4º réu CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE 

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, e com relação a eles julgo extinto 

o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor dos advogados do 5º réu, os quais 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 85 do 

Código de Processo Civil.DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO 

AO 1º, 2º E 3º RÉUS1- Altere-se o polo passivo para ESPÓLIO DE CÉLIO 

ANTERIO DE CARVALHO, ante a certidão de óbito de fls. 180.Os réus 

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES e CLÁUDIO JOSÉ WENPAP JUNIOR 

foram citados por edital (fls. 184/186).2- Cite-se o réu ESPÓLIO DE CÉLIO 

ANTERIO DE CARVALHO por edital, visto seus herdeiros se encontrarem 

em local incerto e não sabido, já que até a presente data não há notícia de 

que o inventário foi aberto, porquanto jamais se veio reclamar o imóvel 

objeto da lide, que está registrado em nome do falecido. Prazo do edital: 20 

dias.3- Transcorrido o prazo do edital sem resposta, certifique-se o 

decurso de prazo com relação a todos os réus e desde já nomeio como 

curador especial o Dr. André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT 

15.333, em razão da suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca. Intime-se para apresentar resposta, no prazo 

legal.4- Após, intime-se a parte autora e conclusos para julgamento 

antecipado da lide, por ser desnecessária a produção de outras provas 

em audiência, já que é fato público e notório a lavratura de Escrituras 

Públicas fraudulentas no Cartório do Distrito de Nossa Senhora do 

Livramento/MT, fato este que já foi objeto até mesmo de intervenção da 

Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50736 Nr: 555-80.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Vieira de Morais Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Iracema Lopes Boeira 

dos Santos - OAB:MS/6417

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Não foi bloqueada qualquer quantia.

 INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e/ou a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

Diante da informação de que a parte executada não possui bens 

penhoráveis, SUSPENDO A EXECUÇÃO pelo prazo de um ano, a contar 

desta data, suspensa a prescrição, com fundamento no art. 921, §1º do 

CPC, intimando-se a parte exequente acerca desta decisão, mediante 

publicação no DJe.

Agende-se um aviso no Sistema Apolo.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial (art. 921, §§ 2º 

a 4º, do CPC).

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50808 Nr: 629-37.2012.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardo Leite Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ODÁRIO GREQUE FERRAZ, para devolução dos 

autos nº 629-37.2012.811.0077, Protocolo 50808, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52035 Nr: 221-12.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednilson Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, por ordem do Exmo. Juiz desta Comarca, Dr. Elmo 

Lamoia de Moraes, a audiência agendada para esta data, fica redesignada 

para o próximo dia 19.01.2018, às 13h30min, tendo em vista que o 

Magistrado se encontra de licença médica, em razão de doença que 

impossibilitou o seu comparecimento para realização da referida audiência.

Ficam as partes presentes devidamente cientes da audiência redesignada.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56278 Nr: 490-80.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudino Vasques Caparroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Pereira Vasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4.840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

1 - Considerando a obrigatoriedade da realização da audiência de 

conciliação, prevista no NCPC, em seu art. 334, designo audiência de 

Conciliação a ser realizada em data a ser marcada pelo Conciliador, 

certificando-se nos autos, devendo as partes estar acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público.

2 - Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou do 

requerido à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade 

da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC.

3 - Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado.

4 - Intime-se pessoalmente o requerido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57960 Nr: 242-80.2016.811.0077

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorena Oliveira Ribeiro, Fátima Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monisa da Silva Leite Ribeiro, Lidinete Oliveira 

Ribeiro, Luana Soares de Oliveira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Souza e Silva 

- OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, por ordem do Exmo. Juiz desta Comarca, Dr. Elmo 

Lamoia de Moraes, a audiência agendada para esta data, fica redesignada 

para o próximo dia 19.01.2017, às 12h30min, tendo em vista que o 

Magistrado se encontra acometido de doença que impossibilitou seu 

comparecimento para realização da referida audiência.

Ficam as partes presentes devidamente cientes da audiência redesignada.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58932 Nr: 49651-25.2016.811.0077

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Crescêncio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza da Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19.193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

DATA 19/02/2018 ÀS 9 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar as partes para comparecer na 

sede deste Fórum, no dia 19/02/2018, às 9 horas, para a audiência de 

conciliação, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59770 Nr: 50135-40.2016.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandeluci Rumão Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesiel Alves Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Delis de Queiroz - 

OAB:16.802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 Vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60130 Nr: 77-96.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudete Ferreira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uilton Oliveira Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60130 Nr: 77-96.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudete Ferreira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uilton Oliveira Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT

 Ante o exposto, não tendo sido comprovada a posse da autora sobre a 

área litigada, tampouco o esbulho de menos de ano e dia, INDEFIRO A 

LIMINAR.Intime-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.Com a juntada da contestação, dê-se vista à parte autora 

para impugnar, no prazo legal.Diante do teor da manifestação de fls. 58, e 

considerando a suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o 

Dr. Ivair Bueno Lanzarin, OAB/MT nº 8029, para patrocinar a defesa da 

requerente nos autos.Os honorários advocatícios serão arbitrados ao 

final, conforme o trabalho desempenhado e de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Intime-se o causídico nomeado para que assuma o 

compromisso ou aponte o desinteresse no mesmo, manifestando-se nos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias.Arbitro honorários proporcionais em 

favor do Advogado Márcio Ladeira de Souza, OAB/MT nº 10876-A no 

valor de R$ 2.640,15 (dois mil seiscentos e quarenta reais e quinze 

centavos), equivalentes a 3 URH’s, conforme tabela atualizada da 

OAB.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60130 Nr: 77-96.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudete Ferreira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uilton Oliveira Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Requerida para 

apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62575 Nr: 1298-17.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alci Costa Mozer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18.079/O

 DESPACHO

Vistos.

 Considerando que o processo de Execução Penal do reeducando Alci 

Costa Mozer já foi encaminhado para este Juízo, tendo sido distribuído sob 

código nº 63464.

Considerando que o presente incidente de transferência entre 
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estabelecimentos prisionais já alcançou seu objetivo, vez que o 

reeducando já se encontra recluso na Cadeia Pública local, e 

considerando que já foi designada audiência de justificação para o 

próximo dia 22.01.2018, nos autos de Execução Penal, os pedidos de fls. 

12/13 deverão ser apreciados naqueles autos, em sede de audiência de 

justificação.

Posto isso, determino o traslado dos documentos de fls. 12/18, para os 

autos de código nº 63464.

Após, estando devidamente cumprida a prestação jurisdicional, arquive-se 

o presente incidentes com as baixas de estilo, observadas as formalidade 

legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63347 Nr: 1609-08.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Charupá Arroyo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27799 Nr: 484-83.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Alves Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow 

Júnior-Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Foi penhorada/arrestada quantia equivalente a parte do débito, cuja 

transferência foi determinada para conta judicial remunerada, consoante 

se extrai do recibo de protocolamento de ordens judiciais em anexo, que 

vale como termo de penhora/arresto.

 INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

Intime-se a parte executada sobre a penhora realizada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28845 Nr: 1524-03.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. S. Trento-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow 

Júnior-Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio Silva 

- OAB:5.111B

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de retirada de restrição lançada no RENAJUD sobre o 

veículo Ford/Fiesta HÁ 1.5L SE, elaborado pela parte executada.

Sem mais delongas, acolho o pedido de fls. 83/84, por não vislumbrar risco 

à satisfação da execução, tendo em vista a existência de imóvel ofertado 

como bem passível de penhora (fls. 67) que pode ser suficiente à garantia 

dos débitos executados, bem como em razão da existência do liame da 

alienação fiduciária sobre o referido veículo, conforme se observa dos 

documentos anexos, o que demonstra a impossibilidade de sua penhora, 

tendo em vista que a propriedade do veículo é do agente financeiro, 

ressaltando a possibilidade de que a constrição recaia sobre os direitos 

do(a) executado(a) no respectivo contrato, mediante requerimento do(a) 

credor(a).

Dê-se vistas ao exequente para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55064 Nr: 8-35.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Gomes Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas à Defesa para. No prazo 

legal, manifestar-se acerca do Agravo em Execução, em conformidade a 

ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57969 Nr: 244-50.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Carvalho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Vistos em correição.

Considerando que a ilustre Promotora de Justiça estará ausente da 

Comarca, em razão de convocação para participação em curso de 

aperfeiçoamento, redesigno a audiência para dia 09/08/2017, ás 

14h00min.

Intimem-se. Caso já tenham sido expedidos os mandados e ainda não 

tenham sido enviados para cumprimento, autorizo que seja apenas 

retificada , à mão, a data e horário da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61605 Nr: 800-18.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jorllaine Santos Andrade, Maria Ohana Santos de Lima, 

Manuela Maia Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ronaldo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499-O

 Vistos, etc.

Trata-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteia o 

reconhecimento e dissolução da união estável, alimentos, alimentos 

provisórios e partilha de bens.

Ocorre que da análise dos presentes autos e dos autos da Ação Ordinária 

nº 323-92.2017.811.0077 (Código 60646) em apenso, verifica-se que 

ambas têm as mesmas partes, causa de pedir e pedido, restando 

caracterizada a litispendência, conforme art. 337, §§ 1º e 3º do CPC, de 

modo que se impõe a extinção do feito pela litispendência.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, V do Código de Processo Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61714 Nr: 856-51.2017.811.0077
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramao Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

DATA 29/01/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 29/01/2018, às 12 horas, para a 

AUDIÊNCIA, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Sentença

Dados do Processo:

Processo: 895-24.2012.811.0077 Código: 51065 Vlr Causa: 0,00 Tipo: 

Crime

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Polo Ativo: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo: NERIS SILVA DOS SANTOS

Autos nº 895-24.2012.811.0077 Cód. 51.065

S E N T E N Ç A. Vistos etc. I – RELATÓRIO. O MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor de NERIS SILVIO SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta prevista no 

artigo 157, caput, do Código Penal, pelo fato de ter no dia 21 de junho de 

2012, por volta das 19hs, na Farmácia "Vila Bela", localizada na Rua Julião 

Leite de Brito, nº741, Centro, nesta cidade e comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade, mediante grave ameaça contra a vítima (simulando 

portar arma de fogo), subtraiu para si a quantia de R$250,00 a qual se 

encontrava na posse da vítima Luzia de Andrade. Devidamente citado, 

apresentou defesa preliminar às fls.73/75. Realizada audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as vítimas e realizado o 

interrogatório do réu. O Ministério Público Estadual ofereceu alegações 

finais em audiência, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia. 

Alegações finais do denunciado às fls. 184/190 onde, em síntese, 

confirma os fatos, mas pugna pela compensação da reincidência com a 

confissão e reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no 

art.26 do CP. É o relatório. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO. Inexistem 

preliminares ou nulidades, pois a relação processual se instaurou e se 

desenvolveu de forma válida e regular quanto aos requisitos legais, 

estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. 

Processo saneado e preparado para a sentença de mérito. A 

materialidade/existência do delito restou comprovada através do Boletim 

de Ocorrência de fls. 04/05 e pelas declarações das vítimas prestadas, 

tanto em sede policial quanto em juízo - fls. 175. A autoria, por sua vez, 

encontra-se demonstrada por intermédio das provas orais colhidas, 

sobretudo pelas declarações das duas vítimas, que de maneira firme 

apontaram o denunciado como autor dos fatos e ainda pela própria 

confissão do réu que não refutou o fato que lhe é imputado. A vítima 

confirmou em Juízo (fl. 175), as declarações que havia prestado na fase 

policial, onde reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado como 

autor dos fatos. A outra vítima, de igual forma, apontou o denunciado 

como autor, confirmando as declarações prestadas em sede policial. O 

réu, em seu interrogatório, confessa a prática do crime de roubo, 

admitindo ser o autor do crime, alegando se encontrar bêbado e que não 

teria ficado com o dinheiro. Presentes assim, todos os elementos do tipo, 

dentre outros: materialidade, autoria, grave ameaça e subtração de coisa 

alheira móvel. Observo do arcabouço probatório que a res furtiva a 

quantia de R$250,00 não foi recuperada, consumando-se o tipo penal 

previsto no art.157 do CP. Com relação ao pleito da defesa de 

compensação da reincidência com a confissão, não obstante a 

divergência doutrinária e jurisprudencial, entendo que não assiste razão, 

uma vez que a reincidência é circunstância que sempre prepondera sobre 

as demais circunstâncias, inclusive, sobre a confissão, sendo inviávfel a 

compensação. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a 

circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece 

sobre a confissão. (STF. 2ª Turma. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

julgado em 18/03/2014). Ementa: Habeas Corpus. Utilização de documento 

falso para ocultar a condição de foragido. Tipicidade. Conduta adequada 

ao tipo penal descrito no art. 304 do Código Penal. Precedentes. Dosimetria 

da pena. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Pretensão 

de compensação. Inviabilidade. Precedentes. A jurisprudência desta Corte 

é firme no sentido de que a utilização de documento falso para ocultar a 

condição de foragido não descaracteriza o delito de uso de documento 

falso (art. 304 do CP) e não se confunde com o crime de falsa identidade 

(art. 307 do CP), uma vez que neste não há apresentação de qualquer 

documento falsificado ou alterado, mas apenas a atribuição, a si mesmo 

ou a outrem, de falsa identidade. Igualmente sedimentado é o entendimento 

de que, nos termos do art. 67 do Código Penal, a agravante da 

reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, 

razão pela qual é inviável a compensação entre circunstâncias 

agravantes e atenuantes. Ordem denegada. (STF - HC: 108138 MS, 

Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 29/11/2011, 

Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-236 DIVULG 13-12-2011 PUBLIC 

14-12-2011). No mesmo sentido, não há de se reconhecer a causa de 

diminuição de pena do art.26 do Código Penal, uma vez que o artigo 28 do 

CP determina que apenas a embriaguez fortuita completa é causa de 

exclusão da imputabilidade, afastando expressamente este benefício para 

os casos de embriaguez voluntária ou culposa. Para os casos de 

embriaguez pré-ordenada, voluntária ou culposa não haverá, por ficção 

jurídica, exclusão da imputabilidade ou diminuição da pena. Isso porque, 

conforme a Exposição de Motivos do Código Penal de 1940, foi adotada a 

teoria da "actio libera in causa", segundo a qual não deixa de ser imputável 

quem se pôs em situação de inconsciência ou de incapacidade de 

autocontrole, dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime. 

Ademais, não há nos autos quaisquer elementos que justifiquem o 

reconhecimento de que o autor do delito seja alcoólatra. Portanto, estando 

comprovada a existência do crime e sua autoria, não havendo causas que 

exclua o crime ou isentem o réu de pena, a condenação é medida que se 

impõe. III - DOSIMETRIA: 1ª fase – circunstâncias judiciais: Com relação à 

culpabilidade, verifica-se que é normal à espécie, nada existindo na prova 

dos autos que aumente ou diminua o juízo de censurabilidade da conduta 

em análise. Quanto aos antecedentes, consta anotação na Folha de 

Antecedentes Criminais que será levada em consideração quando da 

pena-intermediária. No que tange à conduta social e personalidade, não 

foram coletados elementos para que possam ser melhor aferidos, não 

constatando prova pericial, nem informações colhidas perante o local de 

residência do réu que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio 

social ou personalidade voltada para o crime. Os motivos do crime são as 

razões que levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de 

Pedro Vergara "os motivos determinantes da ação constituem toda a soma 

dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por 

uma representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para 

uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas". Neste 

sentido, não há nada que possa ser considerado. Em relação às 

circunstâncias, observo que não há nada a ser tomado em desfavor do 

acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a 

se desvalorar como fator extrapenal. À vista dessas circunstâncias 

analisadas individualmente fixo a pena-base privativa de liberdade em 04 

(dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, dias-multa com valor de um 

trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. 4.3.2. 

2ª fase – circunstâncias legais: Presente a circunstância agravante da 

reincidência, em razão da qual, aumento a pena em 01 ano e presente a 

circunstância atenuante da confissão, em razão da atenuo a pena em 

08(oito) meses. Em razão disso, chego a pena de 04 (quatro) anos e 

04(quatro) meses de reclusão e 20 dias-multa, dias-multa no valor de um 

trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. 4.3.3. 

3ª fase – causas de aumento e diminuição de pena: Também não há 

circunstâncias que aumentem ou diminuam a pena, devido a isso fixo a 

pena definitiva em 04 (quatro) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 20 

dias-multa, dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo 

mensal vigente ao tempo do fato. IV. DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão punitiva estatal e CONDENO NERIS SILVIO 

SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no art.157, 

caput, do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 04(quatro) meses de reclusão 

e 20 dias-multa, dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário 

mínimo mensal vigente ao tempo do fato. V. CUMPRIMENTO DA PENA: Para 

cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime fechado, nos 

termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, por se tratar de 

reincidente. Outrossim, como é cediço, um dos requisitos para a 

substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos é 
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exatamente a certeza de que a substituição será suficiente (inciso I do art. 

44 do CP), isto diante da pena privativa de liberdade aplicada não ser 

superior a quatro anos, e o crime não ter sido cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa, pois se trata de crime de perigo abstrato, por tais 

razões nego a substituição da pena. Fixo o valor mínimo do dano em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), com base nas declarações da vítima, 

ficando o réu condenado a ressarci-la (artigo 387, inciso IV do Código de 

Processo Penal) ressalvada a competente ação civil. Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais. No entanto, restando 

demonstrada a hipossuficiência deste, DEFIRO-LHE os benefícios da 

Assistência Judiciária gratuita, na forma do Artigo 12 da Lei 1.060, de 

1950. Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, 

tomem-se as seguintes providências: a) lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados; b) proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de multa, 

em conformidade com o disposto no art. 50 do CP e art.686 do CPP; c) em 

consonância com o art. 71, §2º do Código Eleitoral c/c art.15, II da 

Constituição da República, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste 

Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida indicação; d) 

oficie-se ao órgão estadual de dados fornecendo informações sobre o 

julgamento do feito em relação aos réus; e) publique-se, nos termos do art. 

387, inciso VI, do CPP, o resumo (dispositivo) em diário oficial. Registre-se. 

Intime-se, pessoalmente, o sentenciado. Dê-se ciência ao Ministério 

Público e a Defesa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 06 de outubro de 

2012. Leonardo de Araujo Costa Tumiati

Juiz de Direito.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 301-34.2017.811.0077 Código: 60614 Vlr Causa: 5.622,00 Tipo: 

Cível

Espécie: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 Polo Ativo: OZÉLIA DE PAULA, LUIZ GUSTAVO DE PAULA LIMAE 

OUTROS

Polo Passivo: VALTER DE FREITAS LIMA

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALTER DE FREITAS LIMA 

(Requerido(a)), Filiação: Marines Alves de Freitas Lima e Adalton Ferreira 

de Lima, Endereço: Local Incerto e Não Sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial abaixo transcritos, bem como sua INTIMAÇÃO para a 

audiência designada, conforme dados abaixo, acompanhada(s) de 

advogado(s) ou defensor público, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL, bem como sua INTIMAÇÃO 

acerca da decisão que e DEFERIU os alimentos provisórios. Resumo da 

Inicial: LUCIANO HENRIQUE DE PAULA LIMA e LUIZ GUSTAVO DE PAULA 

LIMA, menor(es) impúbere(s), representado(s) por OZÉLIA DE PAULA, 

brasileira, solteira, do lar, inscrito(a) no RG n 2092113-6-8 SESP/MT e no 

CPF n° 051.369.601-67, residente e domiciliada à Rua Aureliano França 

Coelho, casa 03, Bairro Jardim Aeroporto, em Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, com o telefone (65) 99926-3914, não possuidora de e-mail, 

por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

núcleo de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, cujo endereço e demais 

dados constam do rodapé desta petição inicial, neste ato presentada pelo 

Defensor Público abaixo assinado, vem(vêm) respeitosamente, perante 

Vossa Excelência, propor AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS em face de VALTER DE FREITAS LIMA, 

brasileiro, RG e CPF desconhecidos, residente e domiciliado em Local 

Incerto e não sabido, pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir aduzidos: 

...Diante do exposto, é plenamente legítima a pretensão de se obter a 

verba alimentar, objeto da presente ação, inclusive de imediato, por meio 

da antecipação de tutela do direito ora pretendido, com a fixação liminar 

dos ALIMENTOS PROVISÓRIOS, no valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo vigente no país, o equivalente a R$ 468,50 (quatrocentos e 

sessenta e oito reais e cinquenta centavos), além de se responsabilizar 

por 50 % (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias realizadas 

com o(a/s) autor(a/es/e) no que cinge às despesas médicas, 

odontológicas, de medicamentos, vestuários e materiais escolares... 2 . 

DO PEDIDO: Ante o exposto, REQUER(EM) 2.5 A total procedência desta 

ação, a fim de que condene o(a) réu(ré/s0 ao pagamento de pensão 

alimentícia mensal no valor de pelo menos 50 % do salário minino vigente 

no país, sem prejuízo da incidência de referido percentual sobre o 13° 

salário e férias, mediante pagamento em mãos da genitora ou de outra 

forma, bem como pagar 50% das despesas extraordinárias referentes á 

saúde, com vestuários e materiais escolares. Atribui-se à causa o valor 

de R$ 5.622,00 (cinco mil seiscentos e vinte e dois reais). Neste termos, 

espera deferimento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação a 

realizar-se no dia 22/02/2018, às 15:30, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: Vistos.01 - Defiro os 

benefícios da justiça gratuita.02 - Designo o dia 14/06/2017, ás 14h30min., 

para a audiência Conciliação, devendo as partes estar acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público.03 - Ressalta-se que o não 

comparecimento injustificado do autor e/ou do requerido à audiência 

designada é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será 

cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º do CPC;04 - 

Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos 

rendimentos da parte ré, em 30% do salário mínimo vigente no país ou 30% 

dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 50% das 

despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês 

seguinte à data da citação, a serem depositados na conta bancária 

indicada pela parte autora ou entregues diretamente, mediante recibo.05 - 

Cite-se no endereço mencionado na inicial.06 - Intime-se o Ministério 

Público, caso haja interesse de menores. ADVERTÊNCIAS: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e não 

apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. 2. O 

não pagamento dos alimentos provisórios que tenham sido arbitrados, 

devidos a partir da citação, poderá ensejar sua execução, sob pena de 

prisão até 60 (sessenta) dias. 3. Os alimentos provisórios deverão ser 

pagos a partir da citação, conforme especificado na decisão acima 

transcrita, mediante depósito na conta acima indicada, ou, não havendo 

indicação, mediante pagamento direto à parte requerente, exigindo, nesta 

hipótese, o respectivo recibo. 4. A parte requerida, querendo produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, e apresentar as demais provas que 

tiver (art. 8o da Lei nº. 5.478/68). OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(s) 

citando(s)/intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Jhonatan Correia Motta, digitei. Vila Bela da Santíssima 

Trindade, 08 de janeiro de 2018. José Carlos de Souza Cândido. Gestor 

Judiciário. Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-79.2014.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DANTAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010041-79.2014.8.11.0077 REQUERENTE: 

RAYANE DANTAS DA CRUZ REQUERIDO: LOJAO DOS MOVEIS LTDA 

Vistos, etc. Alvarás eletrônicos expedidos e assinados. Ao arquivo, com 

baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 20 de janeiro de 2018. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz Substituto Número Processo Número Processo 
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Comarca Vara Código Número Ano Tipo Novo Número: 

80100417920148110077 Número Antigo: 80100417920148110077 Vila 

Bela da Santissima Trindade Juizado Especial Cível de Vila Bela da S 

Trindade (Projudi) 0 2014 Procedimento do Juizado Especial Cível Sel. 

Número Forma de Liberação Valor Status Data Emissão Data Assinatura 

Juiz Data do Relatório Data Assinatura Presidente Visualizar Editar 

Cancelar Excluir - 377801-0 Crédito no BB R$ 105,32 Assinado pelo Juiz 

20/01/2018 20/01/2018 04:55 - - - - - 370989-2 Crédito no BB R$ 129,12 

Cancelado 06/12/2017 07/12/2017 05:38 11/12/2017 10:51 11/12/2017 

02:24 - - - 370987-6 Crédito no BB R$ 129,12 Pago 06/12/2017 07/12/2017 

05:38 11/12/2017 10:51 11/12/2017 02:24 - - - 370982-5 Crédito no BB R$ 

2.085,64 Pago 06/12/2017 07/12/2017 05:38 11/12/2017 10:51 11/12/2017 

02:24 - -

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107246 Nr: 1124-98.2015.811.0102

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:, JOSIANE ALVES BARROS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Diante disso, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

realizado entre as partes à ref. 76, por preservar suficientemente o 

interesse das partes, mormente dos menores envolvidos e; SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, quanto ao pedido de modificação de cláusula de 

acordo referente à isenção do pagamento do débito contraído pela 

requerida, nos termos do artigo 485, inciso V, 3ª figura, do Código de 

Processo Civil. No mais, Diante da nomeação do digno advogado (ref. 29), 

para representar os interesses da parte requerida nesta demanda, FIXO 

honorários advocatícios em 03 URH, os quais deverão ser suportados 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se certidão em favor do advogado 

dativo para fins de execução de honorários.Condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 90, §2º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CIÊNCIA 

ao Ministério Público.Vera/MT, 11 de dezembro de 2017.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107272 Nr: 1131-90.2015.811.0102

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EMS, GdOM, RIdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Gomes da Fonseca 

Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1131-90.2015.811.0102

Código nº: 107272

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, ajuizada por RAFAEL LYAN DA 

SILVA MORTARI e RODRIGO MAYCK DA SILVA MORTARI, representados 

por sua genitora Érica Mortari Schwerz, em desfavor de RAQUEL IARA 

DA SILVA.

Entre um ato e outro, a parte autora compareceu aos autos informando o 

adimplemento do débito por parte da executada, pugnando pela extinção 

do feito (Ref. 45).

Instado, o Ministério Público manifestou pela extinção com resolução do 

mérito, considerando não mais haver crise de inadimplemento a ser 

solucionada (Ref. 50).

 DECIDO.

Diante disso, uma vez cumprida à obrigação alimentar imposta no título 

executivo judicial, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução de 

alimentos, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC/2015.

Sem custas a ressarcir, pois a parte autora atua sob o pálio da justiça 

gratuita.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 18 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110167 Nr: 585-98.2016.811.0102

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDS, GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.585-98.2016.811.0102

Código n. 110167

Vistos, etc.

Trata-se de ação de averiguação de paternidade, proposta por GABRIELI 

DOS SANTOS, representada por sua genitora Keila Micheli dos Santos, 

assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de 

JOÃO PAULO FERREIRA.

À ref. 41, foi determinada a intimação pessoal da requerente para 

comparecer a Defensoria Pública local, a fim de informar o atual endereço 

da parte requerida, de modo a possibilitar sua citação nos presentes 

autos.

Devidamente intimada (ref.48), a requerente deixou transcorrer o prazo 

sem o devido comparecimento, razão pela qual o i. Defensor Público 

postulou pela extinção do feito, sem resolução do mérito.

Conforme se dessume dos autos a circunstância acima autoriza a 

extinção do feito sem apreciação de mérito, na forma do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil, considerado dever processual da parte, dar 

impulso ao processo.

 Nesse sentido:

 “Cumpre às partes manter atualizado o endereço, presumindo-se válidas 

as intimações remetidas ao endereço informado na inicial. 2. Correta a 

extinção do feito por abandono, considerando a inércia da parte autora 

diante de regular intimação para dar prosseguimento ao feito. 3. Sentença 

mantida. (TJ-DF - APC: 20100710101217 DF 0010075-62.2010.8.07.0007, 

Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2014, 5ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/09/2014 . Pág.: 171)”. 

(grifei)

Ante o exposto, em consequência da falta de interesse processual, 

JULGO EXTINTA a presente ação de averiguação de paternidade, o que 

faço com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

Sem custas, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita. Sem 

honorários, pois não houve citação.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 18 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111970 Nr: 1214-72.2016.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAVINO TEIXEIRA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial, para, 

CONDENAR os requeridos, solidariamente, a disponibilizarem ao assistido 

o procedimento cirúrgico para implante de ESFINCTER URINÁRIO 

ARTIFICIAL, pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade de 

vagas no SUS, na rede privada, dentro ou fora do Estado de Mato Grosso, 

bem como oferecer todos os exames e consultas antecedentes 

necessárias à intervenção cirúrgica, além do fornecimento da medicação 

prescrita por médico especialista.Sem condenação ao ressarcimento de 

custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei nº 

7.347/1985).Por outro lado, em observância ao princípio da simetria e à 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1407860/RJ, DJe 

18/12/2013), deixo de condenar os requeridos ao pagamento de 

honorários advocatícios.Por se tratar de condenação em obrigação de 

fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao 

reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo 

aplicável ao caso a disposição contida no § 3º do referido artigo. 

Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.Destarte, decorrido o prazo para 

recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Vera/MT, 14 

de dezembro de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112959 Nr: 1688-43.2016.811.0102

 AÇÃO: Suprimento de Capacidade ou de Consentimento para 

Casar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDDTM, EMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de providências, nos 

termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios.Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Vera/MT, de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117869 Nr: 1977-39.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE - OAB:8723/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.INTIME-SE a parte autora, que deverá informar, no prazo de 05 

(cinco) dias, se tem interesse na realização da audiência de conciliação, 

cabendo registrar que o seu silêncio será interpretado como interesse na 

solenidade (art. 334, § 4, I e §5º, CPC/2015).Manifestado o desinteresse, 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação (335, III, do 

Novo Código de Processo Civil).[...] CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC/2015.INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63148 Nr: 51-14.2003.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF, ALCEU 

ADEMIR KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO 

POZZOBON, VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298, KAMILLA PAVAN - OAB:21441/A, LUIZ PINHEIRO - 

OAB:2621-MT, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:MT 9811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B

 Autos nº: 51-14. 2003.811.0102Código nº: 63148Vistos etc. CHAMO O 

FEITO A ORDEM.(...).Assim, DEFIRO a sucessão do credor Nilson 

Shemmer Kempf pelo respectivo espólio de NILSON SCHEMMER KEMPF, o 

qual está representado pelo inventariante ALCEU ADEMIR KEMPF. [...] 

Desse modo, INDEFIRO os pedidos formulados à ref. 67.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.V

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104880 Nr: 303-94.2015.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:SC/9755, SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DALAGNOL - 

OAB:MT 10843-A, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:12.292

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na 

presente ação de busca e apreensão, o que faço com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando rescindido o 

contrato pactuado entre as partes e consolidando nas mãos da parte 

autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem: veículo marca/ 

veículo VOLVO/FH 520 6X4 3E D2B, ano/modelo 2011 /2011, placa 

OAS8520, chassi 9BVAS50DXBE773508, cor azul, RENAVAM 

338452605, sendo facultada a venda pela parte autora devendo, em tal 

caso, aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das 

despesas decorrentes e entregar à parte ré o saldo apurado, se houver. 

[...] Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105407 Nr: 535-09.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTANHA E CASTANHA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 Vistos, etc.

I - DEFIRO o pedido para que seja realizada a tentativa de Penhora Online 

em nome dos executados CASTANHA E CASTANHA LTDA, com inscrição 

no CNPJ n. 04.907.714/0001-39, LIGIA TIEME DE OLIVEIRA CASTANHA, 

com inscrição no CPF n. 055.844.539-00 e FRANCISCO JUNIO DE SOUZA 

CASTANHA, com inscrição no CPF n. 861.489.231.49, nos termos do 

artigo 854 do Código de Processo Civil.

II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida 

(fl.41/44). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC.

III – Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, 

INTIME-SE a parte Executada, para apresentar embargos no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 16 da LEF).

 IV – Caso não haja manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, 

nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado 

na forma a ser postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA 

para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

V - Restando infrutífera a penhora online, defiro, desde logo, a realização 
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de buscas via Sistema RENAJUD, na tentativa de localização de veículos 

em nome da parte executada. Caso seja frutífera a diligência, 

PROCEDA-SE À RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

VI - Caso a tentativa de penhora de veículos reste infrutífera, INTIME-SE a 

parte exequente para que indique bens passíveis de penhora nome da 

parte executada, no prazo de 20 (vinte) dias.

VII - Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito 

(40, caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110208 Nr: 587-68.2016.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT, RUI HEEMANN 

JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN GARCIA BRUSCAGIN - 

OAB:20665/O

 Autos n.587-68.2016.811.0102

Código n. 110208

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 122, pelo que INTIMEM-SE os assistentes técnicos 

para oferecerem parecer, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 447,§1º,CPC).

 Depositado parecer, e considerando que ambas as partes impugnaram o 

laudo de ref. 116, INTIME-SE o perito judicial a fim de que esclareça os 

motivos da relevante divergência, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 

2º, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT,19 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111029 Nr: 814-58.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA BASSO DE SOUZA 

CONFECCOES, MARCIA MARIA BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - DEFIRO o pedido para que seja realizada a tentativa de Penhora Online 

em nome dos executados MARCIA MARIA BASSO DE SOUZA 

CONFECÇÕES, com inscrição no CNPJ n. 03.825.915/0001-24, e MARCIA 

MARIA BASSO DE SOUZA, com inscrição no CPF n. 915.727.701-04, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida 

(fl.23). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC.

III – Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, 

INTIME-SE a parte Executada, para apresentar embargos no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 16 da LEF).

 IV – Caso não haja manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, 

nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado 

na forma a ser postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA 

para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

V - DEFIRO, desde logo, a realização de buscas via Sistema RENAJUD, na 

tentativa de localização de veículos em nome da parte executada. Caso 

seja frutífera a diligência, PROCEDA-SE À RESTRIÇÃO, valendo como 

termo o próprio extrato.

VI - Caso a tentativa de penhora de veículos reste infrutífera, INTIME-SE a 

parte exequente para que indique bens passíveis de penhora nome da 

parte executada, no prazo de 20 (vinte) dias.

VII- INDEFIRO o pedido de expedição de ofício para às cooperativas 

SICREDI E SICOOB, uma vez que a mesma já está incluída na penhora 

online.

VIII - Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito 

(40, caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112667 Nr: 1507-42.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MAKXIMOVITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT-14.539

 Intimar o advogado da parte requerida do inteiro teor da sentença a seguir 

transcrita: "Autos nº: 1507-42.2016.811.0102 Código n°: 112667 Vistos, 

etc. Trata-se de ação de ação civil pública por dano ambiental proposta 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

SÉRGIO MAKXIMOVITZ. Em audiência de conciliação à ref. 42, as partes 

compuseram o objeto da presente ação, ficando o requerido condicionado 

ao pagamento de R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais) em até 30 

parcelas mensais de R$ 83,33 (oitenta e três reais e trinta e três 

centavos), considerando a situação econômica e idade avançada do réu, 

ficando o valor destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Vera, a 

título de dano moral difuso e dano ambiental. Vieram os autos conclusos. 

DECIDO. O instrumento do acordo à ref. 42 está em ordem, e, pois, apto a 

merecer homologação. Desse modo, considerando a manifestação de 

vontade das partes, HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

ressarcimento das custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, 

Lei nº 7.347/1985). Por outro lado, em observância ao princípio da simetria 

e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1407860/RJ, DJe 

18/12/2013), também deixo de condenar o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautela. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vera-MT, 27 de 

novembro de 2017."

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113156 Nr: 1767-22.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMS, JSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1767-22.2016.811.0102

Código nº: 113156

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da arte autora (ref.32), uma vez que cabe ao 

interessado promover as diligências necessárias para a localização do 

endereço atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promover a 

citação do requerido nos autos ou comprovar a impossibilidade para tanto, 

sob pena de extinção anômala do processo.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 19 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113168 Nr: 1772-44.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCE WILHELM - ME, MARILUCE WILHELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - DEFIRO o pedido para que seja realizada a tentativa de Penhora Online 

em nome dos executados MARILUCE WILHELM ME, com inscrição no CNPJ 

n. 04.435.967/0001-57, e MARILUCI WILHERLM RIBEIRO, com inscrição no 

CPF n. 984.659.451-87, nos termos do artigo 854 do Código de Processo 

Civil.

II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida 

(fl.22). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC.

III – Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, 

INTIME-SE a parte Executada, para apresentar embargos no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 16 da LEF).

 IV – Caso não haja manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, 

nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado 

na forma a ser postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA 

para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

V - Restando infrutífera a penhora online, defiro, desde logo, a realização 

de buscas via Sistema RENAJUD, na tentativa de localização de veículos 

em nome da parte executada. Caso seja frutífera a diligência, 

PROCEDA-SE À RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

VI - Caso a tentativa de penhora de veículos reste infrutífera, INTIME-SE a 

parte exequente para que indique bens passíveis de penhora nome da 

parte executada, no prazo de 20 (vinte) dias.

VII - Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito 

(40, caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 12864 Nr: 47-79.2000.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO DA CONCEIÇÃO MENDES, FAZENDA 

NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITAO - 

OAB:10476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10476

 Assim, arquive-se os autos com as baixas de estilo.Caso o requerente 

entenda necessário, ingresse com execução autônoma. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 13598 Nr: 14-89.2000.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLDEMAR RESINAS TINTÉTICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. A. LAMINADOS E COMPENSADOS 

LTDA., LUIZ ALVES DE LIMA, MARCOS DUARTE PINTO, DEUSENIRA ALES 

BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TECCHI - OAB:18780, EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA 

BARBOSA - OAB:22386/O, FERNANDO JOSE GARCIA - OAB:134719, 

JOSÉ UMBERTO FRANCO - OAB:OAB/SP 211.240, RICARDO 

WEBERMAN - OAB:OAB/SP 134.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 Vistos.

I - DEFIRO o pedido à ref. 494 para que seja realizada nova tentativa de 

penhora online em nome da empresa executada M.V.A. LAMINADOS E 

COMPENSADOS LTDA, nos termos do artigo 854 do Código de Processo 

Civil, uma vez que a última penhora online realizada nos autos perfazem 

mais de um ano.

II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida, 

conforme cálculo de ref. 496. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. 

Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja 

transferida para a Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

III – Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, 

INTIME-SE a parte Executada, pessoalmente, para que se manifeste em 05 

(cinco) dias, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015.

IV – Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente 

para que indique bens passíveis de penhora em nome dos devedores, no 

prazo de 20 (vinte) dias. . Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a 

SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos 

autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da CNGC.

V- CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102058 Nr: 62-57.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE SOUZA CASTANHA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B, Francislei de Souza Castanha - OAB:67.450 

OAB/PR, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:OAB/MT 13.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 Autos nº: 62-57. 2014.811.0102

Código n°: 102058

Vistos etc.

DEFIRO o pleito à fl. 303. DESIGNO audiência de instrução para a data de 

29 DE JUNHO DE 2018 ÀS 17H30MIN.

Ressalto que a testemunha deverá ser informada/intimada da audiência 

(dia, hora e local) pelo advogado da parte (se houver), sendo dispensada 

a intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de 

Processo Civil.

INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos seus advogados, para 

comparecimento.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 18 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104008 Nr: 1499-36.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINA - RECUPERADORA DE MAQUINAS 

INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - DEFIRO o pedido para que seja realizada a tentativa de Penhora Online 

em nome da empresa executada DOMINA RECUPERADORA DE MÁQUINAS 

INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ n. 04.886.325/0001-74, nos termos 

do artigo 854 do Código de Processo Civil.
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II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida 

(fl.44). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC.

III – Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, 

INTIME-SE a parte Executada, para apresentar embargos no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 16 da LEF).

 IV – Caso não haja manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, 

nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado 

na forma a ser postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA 

para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

V - Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito 

(40, caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104059 Nr: 1535-78.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO OLARIO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - DEFIRO o pedido para que seja realizada a tentativa de Penhora Online 

em nome do executado EURICO OLÁRIO DE MIRANDA, inscrito no CPF n. 

333.964.349-00 nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida 

(fl.39). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC.

III – Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, 

INTIME-SE a parte Executada, para apresentar embargos no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 16 da LEF).

 IV – Caso não haja manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, 

nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado 

na forma a ser postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA 

para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

V - Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito 

(40, caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109788 Nr: 444-79.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE SOUZA CASTANHA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISLEI DE SOUZA 

CASTANHA - OAB:67450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHA BARBOSA - OAB:OAB-MT 13245A

 Processo número: 444-79.2016.811.0102

Código n°: 109788

Vistos etc.

No mais, em atenção ao que determinado no Recurso Especial Repetitivo 

nº 1.525.174 (Tema 954/STJ), DETERMINO A SUSPENSÃO deste feito até 

o julgamento do mérito do referido recurso pela Corte Superior (art. 1037, 

II, NCPC).

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 18 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 110074 Nr: 549-56.2016.811.0102

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PALMEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Requerente, para no prazo legal 

manifestar-se acerca do Ofício juntado nos autos em 19/12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110523 Nr: 663-92.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Vistos, etc.

I - DEFIRO o pedido para que seja realizada a tentativa de Penhora Online 

em nome do executado COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH LTDA, 

nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida 

(fl.65). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC.

III – Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, 

INTIME-SE a parte Executada, para apresentar embargos no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 16 da LEF).

 IV – Caso não haja manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, 

nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado 

na forma a ser postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA 

para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

V - Restando infrutífera a penhora online, defiro, desde logo, a realização 

de buscas via Sistema RENAJUD, na tentativa de localização de veículos 

em nome da parte executada. Caso seja frutífera a diligência, 

PROCEDA-SE À RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

VI - Caso a tentativa de penhora de veículos reste infrutífera, INTIME-SE a 

parte exequente para que indique bens passíveis de penhora nome da 

parte executada, no prazo de 20 (vinte) dias.

VII- INDEFIRO o pedido de remessa de ofício à Delegacia da Receita 

Federal, bem como de busca pelo INFOJUD. Convém ressaltar que a 

quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, sendo que, in casu, não 

vislumbro nos autos nenhuma comprovação de ter a parte exequente 

esgotado todos os meios disponíveis de localização de bens da parte 

devedora.

VIII - Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito 

(40, caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111343 Nr: 912-43.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A D M MADEIRAS LTDA ME, DESEMINA MORO, 

ADELMO MORO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - DEFIRO o pedido para que seja realizada a tentativa de Penhora Online 

em nome dos executados A D M MADEIREIRAS LTDA, com inscrição no 

CNPJ n. 04.649.211/0001-00, DESEMINA MORO, com inscrição no CPF n. 

910.904.821-91, e ADELMO MORO, com inscrição no CPF n. 

238.972.589-49, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida 

(fl.38/39). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC.

III – Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, 

INTIME-SE a parte Executada, para apresentar embargos no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 16 da LEF).

 IV – Caso não haja manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, 

nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado 

na forma a ser postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA 

para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

V - Restando infrutífera a penhora online, defiro, desde logo, a realização 

de buscas via Sistema RENAJUD, na tentativa de localização de veículos 

em nome da parte executada. Caso seja frutífera a diligência, 

PROCEDA-SE À RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

VI - Caso a tentativa de penhora de veículos reste infrutífera, INTIME-SE a 

parte exequente para que indique bens passíveis de penhora nome da 

parte executada, no prazo de 20 (vinte) dias.

VII - Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito 

(40, caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113367 Nr: 96-27.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEC, EDFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: silvano francisco - OAB:6280, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:MT 21.919

 Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 29 DE JUNHO DE 2018 ÀS 16H30MIN. Desde já 

fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a 

ele (s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º). [...] NTIMEM-SE as partes para comparecimento a solenidade. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115564 Nr: 1063-72.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva intentada pelo Ministério Público, para (i) CONDENAR a ré 

DAYANE DA COSTA LIMA como incurso nas sanções do artigo 33, §1º, 

inciso I, da Lei nº 11.343/2006 e; (ii) ABSOLVER a ré da imputação do 

crime do artigo 329, caput, do Código Penal. [...].Cumpram-se as demais 

disposições da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 116898 Nr: 1579-92.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IGUAÇU LTDA., SAULO 

GERALDO DE OLIVEIRA, CRISTINA HEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA A. PETERLINI DE 

SOUZA - OAB:, DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10718/MT

 Intimar o Advogado do requerido do inteiro teor da decisão poroferida nos 

autos, para comparecer a adudiência designada, conforme segue:" 

Vistos, Considerando que o advogado do réu, não foi regularmente 

intimado para o ato, REDESIGNO a solenidade para o dia 07 de fevereiro 

de 2018, às 14h15min. Cadastre-se o advogado do réu para fins de 

intimação da nova data da solenidade.

 Saem os presentes intimadCumpra-se expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116976 Nr: 1620-59.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ZOCOLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO GIRARDI, IVONE THOMÉ GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA EXEQUENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR SOBRE OS EMBARGOS JUNTADOS DIA 03/01/2018, BEM 

COMO INFORMAR SE HOUVE OU NÃO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO 

DE FAZER PELO EXECUTADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118762 Nr: 2350-70.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSR, LGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSN, D-EDP&DML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

CRISTIANE DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:22627, DAIANE CANAVERDE 

STROGULSKI DE ALMEIDA - OAB:22392/O, PAULO VICTOR 

PETROCHINSKI GUIOTTI GONÇALVES - OAB:OAB/GO 29.694

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES REQUERIDAS PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119369 Nr: 2609-65.2017.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS JOSÉ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CAMARGO SERPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/O

 Autos n. 2609-65.2017.811.0102

Código n.119369

Vistos, etc.

Trata-se ação de Reintegração de Posse ajuizada por ISAIAS JOSÉ 

RIBEIRO em face de FLÁVIO CAMARGO SERPA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Analisando os presentes autos, verifico que as partes chegaram a um 
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acordo comum, conforme ref. 26, oportunidade em que também 

requereram a homologação do acordo e a extinção do feito.

O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

Diante disso, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, na forma e condições pactuadas no termo de 

ref.26, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a 

presente sentença os termos do acordo formalizado à ref. 26.

Sem custas a ressarcir, uma vez que a parte autora atua sob o pálio da 

Justiça Gratuita.

Cada parte acará com os respectivos honorários advocatícios (art. 90, § 

2° do CPC).

Uma vez que as partes manifestaram pela desistência do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o transito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 18 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119600 Nr: 2709-20.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIDOLINO MEYER - HOTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MT – Distribuidora de energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Intimação do Advogado da parte Requerida, para sua Citação e Intimação 

acerca do deferimento de antecipação dos efeitos de tutela proferido no 

despacho do dia 13/12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63148 Nr: 51-14.2003.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF, ALCEU 

ADEMIR KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO 

POZZOBON, VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298, KAMILLA PAVAN - OAB:21441/A, LUIZ PINHEIRO - 

OAB:2621-MT, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:MT 9811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B

 Autos nº: 51-14.2003.811.0102

Código nº: 63148

 Vistos, etc.

Considerando que o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo (ref. 

95), CUMPRA-SE a última decisão proferida nos autos.

Às providências.

 Vera/MT, 14 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68021 Nr: 907-02.2008.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRE DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - 

OAB:14519/O

 Autos nº 907-02.2008.811.0102

Código n°: 68021

Vistos etc.

DEFIRO a cota ministerial à fl. 234.

DESIGNO audiência de instrução para a data de 29 DE MARÇO DE 2018 

ÀS 09HORAS, para inquirição da testemunha Antônia Luna de Brito 

Barbosa.

INTIME-SE a testemunha para comparecer à audiência ora designada, sob 

as penas da lei.

 INTIME-SE o acusado e seu advogado quanto da designação da 

solenidade.

SOLICITEM-SE informações quanto ao cumprimento das cartas precatórias 

expedidas às fls. 193, 197 e 299, para Sinop-MT, Sorriso-MT e Várzea 

Grande-MT, respectivamente.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 18 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107680 Nr: 1247-96.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO VICENTE FRIEDRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DALAGNOL - 

OAB:MT 10843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

determinar ao réu que proceda à retificação do cálculo do débito do autor, 

adotando os juros remuneratórios mensais de 2,59% e a parcela mensal 

no valor de R$ 7.743,53 (sete mil, setecentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), bem como para condenar o requerido à 

repetição do indébito, na forma simples.Ante a sucumbência recíproca, 

deverá o réu ressarcir metade das custas pagas pelo autor, ao passo que 

cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.Após o 

trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para requerer o de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVEM-SE com 

as cautelas de estilo, sem prejuízo de desarquivamento a pedido do 

interessado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vera/MT, de janeiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108300 Nr: 1485-18.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - 

OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a Secretaria Judiciária quanto à oposição de embargos a 

presente execução fiscal. Após, conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110504 Nr: 658-70.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON FREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 
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OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário auxílio-doença em favor 

da autora, desde a data do requerimento administrativo (18/12/2015), 

mantendo-se o pagamento até posterior recuperação da segurada ou até 

a conversão do auxílio em aposentadoria por invalidez, caso não haja 

possibilidade de reabilitação profissional ou de recuperação da 

capacidade laborativa.Sobre os valores retroativos deverão incidir: a) 

correção monetária, pelo índice oficial aplicado à caderneta de poupança 

(TR) (1º-F, Lei nº 9.494/97), até 25/3/2015 (ADI 4357), e, a partir de 

26/3/2015, pelo INPC (art. 41-A, Lei nº 8.213/91); e b) juros de mora, 

desde o vencimento de cada parcela devida, aplicando-se o índice 

previsto para a caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).Sem 

custas a pagar ou ressarcir, pois a parte autora está sob o pálio da justiça 

gratuita.Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os 

respectivos honorários advocatícios.Sentença não sujeita ao duplo grau 

de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não supera 1000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, NCPC).Após o trânsito em julgado, 

DÊ-SE vista à parte autora para promover o que de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Transcorrido in albis o prazo, AO ARQUIVO, com as anotações 

necessárias, sem prejuízo de desarquivamento a pedido da 

parte.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Vera-MT, de janeiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110762 Nr: 733-12.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KDDR, AVBO, INDRB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Processo número: 733-12.2016.811.0102

Código n°: 110762

Vistos, etc.

I) RECEBO o cumprimento de sentença, em todos os seus termos.

II) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

III) CITE-SE o executado nos termos do artigo 528 do CPC, na forma 

requerida, para efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso e as 

que vencerem no curso do processo, no prazo de 03 (três) dias, 

comprovando o pagamento nos autos, ou justificando a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, conforme § 3° do 

artigo 528 do CPC e Súmula 309 do STJ, ressaltando que a prisão civil se 

dará pelo não pagamento do valor referente aos últimos três meses 

devidos.

IV) Em caso de não pagamento da dívida pelo executado, no prazo 

assinalado, proceda-se desde já ao PROTESTO do pronunciamento 

judicial, nos termos do artigo 517 do NCPC.

V) Não sendo efetuado o pagamento, INTIME-SE a autora para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

VI) Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT,19 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112702 Nr: 1528-18.2016.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR VALCIR MALACARNE, UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] DECIDO.Inicialmente, saliento que a lei considera necessitado todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família.A declaração de pobreza goza de presunção relativa de 

veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver 

elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica – hipótese 

dos autos.O patrimônio dos autores é incompatível com a concessão do 

benefício. Nada obstante a petição à ref. 07, tendo que os documentos 

apresentados pelos autores demonstram possuir patrimônio suficiente a 

arcar com as custas e demais despesas processuais, não são suficientes 

para lhes garantirem o benefício da gratuidade da justiça. Ademais, 

verifica-se que o autor somente informou receber benefício de 

aposentadoria, não apresentando o valor auferido a título de benefício. 

Com efeito, é preciso ter em mente, conforme consignado no Agravo de 

Instrumento nº 1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela 

tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam 

dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil dos requerentes.Desse 

modo, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça gratuita a parte 

autora.DETERMINO ao autor que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera-MT, 02 de 

janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115830 Nr: 1144-21.2017.811.0102

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1144-21.2017.811.0102

Código n. 115830

Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação de investigação de paternidade proposta por 

KAUAN DARIN, representado por sua genitora Larissa Cristine Darin, em 

face de MARCELO DA SILVA SANTOS.

 À ref. 24, a representante do menor informou interesse na desistência da 

presente ação.

Instado, o Ministério Público pugnou pela extinção sem resolução do 

mérito.

DECIDO.

Diante do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do presente feito e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015.

Custas e honorários advocatícios pela parte autora, ficando, contudo, a 

exigibilidade suspensa, por conta do deferimento da justiça gratuita.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera/MT, 18 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116188 Nr: 1292-32.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GQDB, NELI DE QUADROS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERÔNICA ESTÉFANI DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 22.868

 Autos nº: 1292-32.2017.811.0102
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Código nº: 116188

Vistos, etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em substituição de Gustavo Quadros de Brito, 

devidamente representado por sua genitora Neli de Quadros em face de 

Nilson de Brito, na qual objetiva o pagamento da importância de R$484,92 

(quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Entre um ato e outro, o representante do órgão ministerial informou o 

adimplemento do débito pelo executado, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito.

Por sua vez, a genitora do menor compareceu na Secretaria do Juízo 

pugnando pelo prosseguimento do feito (ref. 22), razão pela qual foi 

determinada a intimação do Ministério Público para manifestação.

À ref. 30, o Parquet informou que os valores depositados pelo executado 

(pág. 67), não foram entregues a exequente, de modo que indicou a conta 

para depósito.

 Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Considerando que os valores objeto da presente ação foram depositados 

judicialmente pelo executado à pág. 67, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento do valor depositado, transferindo-se a quantia para a conta 

corrente indicada à ref.22, de titularidade da genitora do menor.

No mais, uma vez cumprida a obrigação alimentar imposta no título 

executivo judicial, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução de 

alimentos, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC/2015.

Sem custas a ressarcir, pois a parte autora atua sob o pálio da justiça 

gratuita. Sem honorários.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 18 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117859 Nr: 1971-32.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO BOEING FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE - OAB:8723/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:MT/15.326

 Autos nº: 1971-32.2017.811.0102

Código n°: 117859

Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Bruno Boing Filho.

À ref. 09, o Ministério Público informou a realização de acordo extrajudicial 

entre as partes, pugnando assim, por sua homologação.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O instrumento do acordo à ref. 09 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Sem condenação em ressarcimento das custas, vez que estas não foram 

adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 18 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117886 Nr: 1986-98.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GONZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:MT 21.919

 “Vistos, etc.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de redesignação da audiência, uma vez 

que, apesar de não intimada pessoalmente, a testemunha Paulo Rossi 

Grassioto compareceu a esta solenidade, circunstância essa que não é 

incomum em comarcas de pequeno porte, onde as pessoas mesmo que 

não localizadas pelo Oficial de Justiça, acabam por tomar conhecimento da 

necessidade de seu comparecimento em Juízo, e assim o fazem. Ademais, 

o que justifica a redesignação do ato é o não comparecimento justificado 

de quem deva participar da audiência, e não o insucesso do ato da 

intimação praticado pelo meirinho.

No mais, uma vez que ausente o advogado constituído pelo réu, com 

fundamento no artigo 265, §2º, do CPP, NOMEIO o Dr. Silvano Francisco de 

Oliveira, exclusivamente para este ato, devendo ser expedida à seu favor 

certidão de crédito para recebimento dos honorários, os quais arbitro em 

1,5 URH, à serem suportados pelo denunciado.

 EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do advogado nomeado, para fins 

de cobrança.

OFICIE-SE a OAB/MT a cerca da ausência do advogado contratado, a fim 

que seja apurado eventual falta funcional.

 Por fim, DESIGNO audiência de continuação para o dia 07 de fevereiro de 

2018, às 09h40min, a fim de seja inquirida a testemunha José Balbino.

COMUNIQUE-SE o Juízo deprecante da solenidade.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117936 Nr: 2010-29.2017.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS, AGDS, MAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

485, VI do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios (art. 85, NCPC), ficando, contudo, a 

exigibilidade de tais despesas processuais suspensas na forma do art. 

98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, vez que atua sob o palio da 

justiça gratuita.Transitada em julgado, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Vera/MT, de janeiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120166 Nr: 44-94.2018.811.0102

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.44-94.2018.811.0102

Código n. 120166

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido ministerial á ref. 23.

Desse modo, DEFIRO o direito de visitas, exclusivamente à genitora da 

adolescente, Joana Darc Gomes Souza, acompanhada da irmã biológica 
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de menor, consignando que as visitas deveram ser monitoradas pelo 

Conselho Tutelar de Vera/MT.

 Para tanto, OFICIE-SE o Conselho Tutelar local da presente decisão.

No mais, INTIME-SE a requerente para que apresente no prazo de 05 

(cinco) dias, o endereço da tia materna da infante, mencionada na 

manifestação de ref.18.

Informado o endereço, EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de 

Buritis/TO, a fim de que seja realizado estudo psicossocial na residência 

da tia materna da infante, com o objetivo de verificar se possui interesse 

em exercer a guarda provisória da menor, bem como se possui condições 

para tanto.

Ademais, considerando o relatório de fl. 25, onde informa que a menor 

possui tio materno nesta comarca, OFICIE-SE a equipe multidisciplinar do 

juízo, para que realize, no prazo de 15 (quinze) dias, estudo psicossocial 

na residência de João Iris Gomes de Souza.

De tudo cumprido, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 19 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CANARANA 
 
                              
EDITAL Nº 005/2018. 
 
O Doutor DARWIN DE SOUZA PONTES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 
de Canarana – MT, torna pública a relação dos candidatos classificados no Processo 
Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de nível médio e superior, na Comarca de 
Canarana - Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Edital n. 001/2017 deste Juízo. 

 
NÍVEL MÉDIO 
 
NOME DO CANDIDATO  ORDEM  CLAS.  ACERTOS 
DANIELE TRINDADE  D. SANTOS 1. 32 
AMANDA BERNART DANTAS 2. 30 
ANDRESSA LIMA FEITOSA 3. 29 
MARIA  EDUARDA DEDONE COSTA 4. 29 
ISABELLA C . MONTEIRO GRESPAN 5. 29 
JENIFFER PAVAN SANTANA 6. 28 
TIAGO MATOS DA SILVA 7. 28 
GABRIEL ANDOLHE DE ASSIS 8. 28 
DAYLIANE AZEVEDO CARVALHO 9. 28 
AMANDA LETÍCIA GONZAGA  ZIECH 10.  27 
DORVALINO O. DEDONE COSTA 11.  27 
JULIO FALKOWSKI 12.  26 
BRUNO HENRIQUE S. SHIMIZU 13.  26 
GABRIELA COSTA FUJIOKA 14.  26 
MARCO ANTONIO ORTOLAN 15.  25 
CAROLINE PEREIRA SCHWARTZ 16.  25 
JAQUELINE LOPES DE FARIAS 17.  25 
THIAGO A. RIBEIRO 18.  25 
KETHLEN GOMES  DA SILVA 19.  24 
FLÁVIA GUIMARÃES 20.  24 
DAVI EMANOEL ALMEIDA REIS 21.  24 
LUCAS RAMALHO  DA SILVA 22.  24 
HELLEN ROHRANA DA S FERRAZ 23.  24 
CLEBER LIMA DUARTE 24.  23 
GABRIELLY G. DE P. L. DE SOUZA 25.  23 
JIOVANA ALICE G. KUNZ 26.  23 
MARIA  GABRIELLY  U. WESOLOWSKI 27.  23 

NAYURI  KELLY RODRIGUES ROCHA  28.  22 
RAUL SOUZA NUMERIANO 29.  22 
MIKAELI G.   DE J. DENDENA 30.  21 
TIAGO CORREIA DOS SANTOS 31.  21 
EMILLY DA SILVA ABREU 32.  20 
HELENA  J.  LIEDKE 33.  20 
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NÍVEL  SUPERIOR – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
NOME DO CANDIDATO   ORDEM  CLAS.  ACERTOS 
EBNER  LIMA DA SILVA 1. 29 
 

NÍVEL  SUPERIOR – CIÊNCIAS NATURAIS 
 

NOME DO CANDIDATO ORDEM  CLAS.  ACERTOS 
GEYLLWANN RODRIGUES 1. 26 
   
   

Critérios de desempate:  
a) tiver cumprido maior parte do curso;  
b) apresentou melhor pontuação em Português; 
c) tem maior idade.  

   
E para que não se possa alegar ignorância futura foi expedido o presente que será publicado.  

 
Dado e passado nesta cidade de Canarana, Estado de Mato Grosso, aos 19 dias do mês de 
dezembro de dois mil e dezoito (19/01/2018). Eu ,Maili Catarina Rockenbach,  Gestora 
Geral, o digitei e subscrevo. 
 
 
 
      
DARWIN DE SOUZA PONTES 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO  DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE  ARIPUANÃ 
 

EDITAL Nº. 19/2017-DF 
   

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO 
FORO, Dra. Daiane Marilyn Vaz, Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei 
Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007, o Provimento n.º 
040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, e alterações posteriores, e o Provimento nº 
15/2016-CM,  torna pública a abertura do Processo Seletivo para Credenciamento de 
Conciliadores conforme a oferta de vagas relacionadas no Anexo I deste Edital, mediante 
as seguintes condições:  

 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 16/2017-DF, que tornou público a abertura do 
Processo Seletivo para Conciliador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania – CEJUSC da Comarca de Aripuanã: 
 
RESOLVE: 
  
TORNAR PÚBLICA a RELAÇÃO definitiva dos candidatos que tiveram suas 
inscrições deferidas e indeferidas, em conformidade ao Edital nº. 16/2017-DF, bem como 
definir data, horário e local da realização da aplicação do teste seletivo. 
 
1. DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS e INDEFERIDAS: 
 

Inscritos Situação da Inscrição 
1. DHEBORA SOUSA DA SILVA DEFERIDO 
2. VALTER DIMAS FERREIRA DEFERIDO 
3. LUCIANO ARAUJO JATOBA DA SILVA DEFERIDO 
 

2. DAS PROVAS e LOCAL DA REALIZAÇÃO 
 
2.1 O processo seletivo será realizado em etapa única na Escola Estadual Professor 
Elídio Murcelli Filho, no dia 27 de janeiro de 2018, às 08h00min, com duração de 
04(quatro) horas. 
2.2 O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de prova 
objetiva que conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 05 
(cinco) alternativas de respostas, das quais apenas uma será considerada correta. 
2.3 Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo 
atribuída notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
2.4 As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo IV 
do presente Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento: 
 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 
 
 
 
Objetiva 
 

Língua Portuguesa 
Direito Constitucional 
Direito Civil 
Direito Processual Civil 
Direito Penal 
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2.5 A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo. 
2.6 A Prova Objetiva será aplicada em dia e local a ser divulgado pelo Juiz responsável pela 
execução do Processo Seletivo, na Comarca para a qual se inscreveu. 
2.7 O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com 
antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de comprovante de inscrição e de documento de 
identidade original. 
2.8 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário 
fixado para seu início. 
2.9 Só será permitido o acesso à sala de prova ao candidato que apresentar o documento de 
identidade, cujo número registrou na Ficha de Inscrição. 
2.9.1 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando Militar, 
Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; 
carteira expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.); 
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão público 
que, por lei federal, valha como identidade; carteira de trabalho e previdência social; carteira 
nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, e dentro do prazo de validade). 
2.9.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
trinta dias. 
2.10 O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo injustificado e/ou 
desacompanhado do Fiscal não pode retornar em hipótese alguma. 
2.11 Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se do 
local simultaneamente.  
2.12 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado. 
2.13 O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a realização 
da prova como justificativa de sua ausência. 
2.13.1 O não-comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do certame. 
2.14 Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre candidatos, 
nem utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material de consulta. 
2.15 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta 
esferográfica azul ou preta, que será o único documento válido para a correção das provas. O 
preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na 
capa do caderno de questões personalizado. Em hipótese alguma, haverá substituição da 
folha de respostas por erro do candidato. 
2.15.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão 
de inteira responsabilidade do candidato. 
2.16 Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 

a) a folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada; 
c) não estiver assinalada na folha de respostas; 
d) preenchida fora das especificações.  

Direito Processual Penal 
Política Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos 
Lei dos Juizados Especiais 
Legislação Específica 
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2.17 O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas, levando o 
caderno de provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto para 
o seu término. 
2.18 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, 
durante a sua realização: 

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 
b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou 
impresso que não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro 
candidato; 
c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, receptor, 
pager, notebook e/ou equipamento similar; 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, autoridade presente e/ou demais candidatos; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua 
realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de texto 
definitivo; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na folha 
de rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido; 
k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou 
de terceiros, em qualquer etapa do concurso. 

2.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
2.20 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe 
de aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo e/ou 
critérios de avaliação e de classificação. 
 
3. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
 
3.1 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de 
respostas, será igual a 02 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância 
com o gabarito definitivo da prova. 
3.2 O cálculo da nota da prova objetiva, será igual à soma algébrica dos pontos obtidos nos 
itens que a compõem. 
3.3 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 
(cinquenta) pontos. 
3.4 Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota 
final. 
 
4. RECURSOS 
 
4.1 Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da Prova 
Objetiva e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz responsável 
pelo Processo Seletivo, da Comarca para qual está concorrendo, por petição fundamentada, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subseqüente ao da divulgação 
do resultado. 
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4.2 Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, sendo 
desconsiderado o recurso em duplicidade. 
4.3 Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que apontem 
as circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, conforme 
determinado pelos Editais e Comunicados. 
4.4 Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a 
publicação dos Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, 
processando-se o resultado da Prova Objetiva. 
4.5 Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 
4.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou 
de gabarito definitivo. 
4.7 A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o local da 
ciência do parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz responsável pelo 
Processo Seletivo. 
 
5. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
5.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por 
meio de Edital a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico 
bem como divulgado no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br. 
5.2 Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre os 
nomes dos candidatos, em ordem de classificação. 
5.3 Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de prioridade: 

I – for mais idoso; 
II – exerceu cargo ou função de Conciliador no Poder Judiciário; 
III – exerceu função no Poder Judiciário; 
IV – exerceu atividade extracurricular Jurídica (estágio); 
V – freqüentou curso de capacitação e aperfeiçoamento sobre Juizados Especiais 
promovido pelo Poder Judiciário; 
VI – apresentou maior tempo de formação em nível superior; 
VII – tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Política Judiciária Nacional 
de Tratamento Adequado dos Conflitos. 
 

6. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
 
6.1 A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça. 
 
7.  DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1 A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas destinadas ao 
cadastro de reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o 
prazo de validade da seleção. 
7.2 Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na 
ordem de classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que surgirem dentro do 
prazo de validade da seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única 
prorrogação. 
7.2.1 O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de 
30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento. 
7.3 Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 
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a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro 
na Previdência Social; 

b) Certidão negativa de antecedentes criminais; 
c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IV). 
d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que não está 

filiado a partido político e que não representa órgão de classe ou entidade 
associativa; 

e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matrícula atualizado em Curso de 
Direito, se acadêmico; 

f) Atestado de sanidade física e mental; 
g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos de 

mediação e arbitragem; 
h) Curriculum Vitae. 

7.3.1 Os documentos de que trata o subitem anterior deverão ser entregues na unidade da 
Comarca onde o conciliador irá atuar, no prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação do 
resultado final do Processo Seletivo. 
7.3.2. Nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, a documentação será entregue diretamente 
ao Departamento de Apoio aos Juizados Especiais – DAJE, da Corregedoria-Geral da 
Justiça. 
7.4 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de 03 (três) dias 
para se apresentar ao Juiz responsável pela unidade, na Comarca para a qual o candidato foi 
aprovado, devendo, nesse momento, assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidade, 
sob pena de configuração de desistência da função. 
7.5 No caso de desistência formal da nomeação prosseguir-se-á à nomeação dos demais 
candidatos habilitados, observada a ordem classificatória. 
7.5.1 Quando convocado e apresentados os documentos do subitem 13.3, o candidato que 
não tiver interesse na designação deverá declará-lo expressamente, podendo requerer sua 
inclusão para ocupar a última posição na lista de classificação. 
7.5.2 O candidato que não apresentar os documentos exigidos no Edital para credenciamento 
não poderá ser designado para o exercício das funções, nem remanejado para a última 
posição na lista de classificação. 
7.6 Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação específica para as funções de 
conciliador, a qual será feita, preferencialmente, de forma presencial, ou, não sendo possível, 
por meio de plataforma de educação à distância – EAD. 
7.7 Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o 
candidato deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pela unidade para a qual for 
credenciado. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos eventos 
desse Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
8.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito o 
credenciamento do candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, nos 
documentos, na inscrição ou na realização das provas. 
8.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os 
procedimentos para o Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos comunicados, 
avisos e demais instrumentos que forem publicados. 
8.3.1 Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, comunicados, 
resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum, e/ou no site do Tribunal 
de Justiça www.tjmt.jus.br, e/ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico. 
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8.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento, que lhe disser respeito, circunstância que 
será comunicada em Edital ou aviso a ser publicado. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 
Aripuanã-MT, 13 de dezembro de 2017. 
 
 
 
DAIANE MARILYN VAZ 
Juíza Substituta e Diretora do Foro 

Disponibilizado - 23/01/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10184 Caderno de Anexos - 9 de 9


	CADERNO COMARCAS.pdf
	EDITAL CANARANA.pdf
	ESTADO DE MATO GROSSO
	EDITAL Nº 005/2018.



		2018-01-23T08:54:12-0300
	ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO:1393




